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SAKER TIL BEHANDLING
Sak 00/16 Åpning
Møtet ledes av leder Ragni Flagstad og refereres av sekretær Mari Winsents. Ragni må gå halvveis ut i møtet for å representere
SUR på en debatt om Hovinbyen. Rami velges til møteleder i Ragnis fravær
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes med merknaden om at adresser og navn til LURene må oppdateres
Referatet fra forrige SUR møte godkjennes
Det er 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:
a. Har ikke begynt å jobbe mye med sakene, Har vært på hyttetur. Ragni har vært på møte om Hovinbyen og
byplanlegging. Rami har deltatt på debatt om mangfold og engasjement i regi av OXLO.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
a. Ullern: Har jobbet med sak om asylmottak, som dessverre ikke blir noe av. Dette er synd, siden ungdomsrådet
hadde sett frem til å kunne jobbe med integrering knyttet til dette. Vært på møte om byplanlegging i
Skøyenområdet, der det skal bygges ut rundt. Skal ha elevrådskonferanse, som man skal knytte til UBM-saken om
flykninger.
b. Grünerløkka: Godkjente høringsnotat om endringer i kommuneloven, der man blant annet gikk inn for å legge til
funksjonshemmedes råd.
c. Nordre Aker: Har hatt arbeidskveld om UBUM. Og de sakene som man stemte frem der. Har diskutert utvikling av
Disenjordet
d. Sagene: Har besøkt barneverntjenesten i bydelen og hørt hva de jobber med. Planlegger aktiviteter til i sommer
e. Bjerke: Har diskutert høring angående endringer i kommuneloven. Har jobbet med fordeling av midler som har blitt
søkt om. Skal ha kultursenter på Linderud og det har også blitt diskutert.
f. Stovner: Har gått gjennom noen saker fra bydelen. Har planlagt Dugg, som er et prosjekt der de skal ta med
mindreårige asylsøkere og plukke epler som man skal lage eplemost av. Inntektene skal gå tilbake til asylmottaket.
Har vært i kontakt med Askim frukt- og bærpresseri om dette.

g.
h.
i.

c)

Søndre Nordstrand: Har behandlet søknader om støtte som bydelen skal dele ut og hva LUR mente at burde
prioriteres. Her mente de at integrering var viktig.
Alna: Har behandlet søknader om tilskudd, saker fra BU og diskutert UBM-sakene
Grorud: Har hatt en innsamlingsaksjon for flyktninger i samarbeid med Røde Kors.

fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist:
a. saksgruppene er ikke nedsatt enda

d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
a.

b.

c.

Vi har arrangert hyttetur! Det var veldig vellykket og takk til alle som deltok. Truls arrangerer Ungdomshøring som
skal være 4. mai og handle om ungdom og integrering, som kan ses i sammenheng med den ene UBM-saken.
Veldig kult om SUR-medlemmene deler eventen på face eller tar opp med skolen at de burde sende. Er lagt ut i
SUR-gruppa. Emilie er ansatt som ny sekretær for SUR, og vi gleder oss til hun skal begynne neste uke. Ellers jobber
vi med høring om endringer i kommuneloven som vi skal ta opp i dag.
Vi har blitt kontaktet om å sitte i en referansegruppe for Legevakten i Oslo som jobbe forebyggende om ungdom og
rus, siden veldig mange av de rus-relaterte henvendelsene til Legevakten handler om ungdom. Truls etterspør om
noen er interessert, og legger også ut info i Facebook-gruppen.
Det er viktig at alle LURene sender inn kontaktinformasjon (navn, mail og telefonnummer) til alle nyvalgte
representanter.

Sak 10/16

Valg

Sakstype: vedtak

Bakgrunn: Sentralt ungdomsråd velger nytt arbeidsutvalg for SUR
Valgkomiteens innstilling: Aref Barakzahi (Stovner), Fredrik Tharaldsen (Nordre-Aker) og Kaja Sveen (Ullern) innstilles som AUmedlemmer i Sentralt Ungdomsråd
Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas ved akklamasjon.

Sak 09/16

SUR 2016

Sakstype: orientering/diskusjon

Bakgrunn: SUR diskuterer hvordan de vil fungere og organisere arbeidet i 2016.
Stovner ønsker at SUR skal arrangere en ungdomsrådkonferanse for alle LURene
SUR har en sterkere stemme dersom man kobler seg på saker man er enige i og støtter dem. Vi har mye makt
Grünerløkka har snakket om at det er viktig å være synlige for vanlige ungdommer
Vi burde være mer i media og støtte saker, da er det veldig viktig at medlemmene i SUR fremmer saker som vi kan
støtte.
Hvis vi skal ha saksgrupper med forskjellige tema så er det viktig at vi har klare skiller, og det er kanskje ganske
vanskelig å skille mellom de ulike.
Vil ikke organiseres gjennom POP-modellen (grupper for politisk, organisatorisk og presse istedenfor saksspesifikke
arbeidsgrupper) men ha en arbeidsgruppe for hver av UBM-sakene.
SUR får en rekke henvendelser til deltakelse på ulike ting. Sekretariatet lurer på om det er noe SUR ønsker at skal
sendes ut til alle LURene, hele SUR eller bare til AU.
o Tror ikke det er en god idé å ta videre til LURene, kanskje vanskelig å kommunisere med folk når de er på ferie
osv.
o Det er greit å ta det til hele SUR, men kanskje vanskeligere med bredt ut til alle LURene.

Sak 11/16

UBM saksstrategier

Sakstype: orientering/diskusjon

Bakgrunn: Det er utformet strategier for de fem UBM-sakene. SUR behandler forslagene
Sak: Bevar Oslos lokale bedrifter!
Det kom ikke inn noen forslag til endringer til strategien
Vedtak: Strategien vedtas enstemmig
Sak: Bort med fraværsgrensa
Innspill til AU:

SUR skal promotere den nasjonale aksjonen mot fraværsgrensa på Facebook og oppfordre medlemmer av LURene til å delta på
den.
Vedtak: Strategien vedtas enstemmig
Sak: Fra grått til grønt – flere parker i Oslo
Forslag til endringer:
Det legges til tt nytt delmål: «Hver bydel skal ha minst en park»
Vedtak: forslaget vedtas
Strategien vedtas med endringen over

Sak: Integrering av mindreårige flykninger
Forslag til endringer. Det kom ingen forslag til endringer til strategien
Vedtak: Strategien vedtas enstemmig
Sak: Matsvinn, forsvinn fra Oslo
Innspill:
Kanskje man kunne fått ungdomspartiene til å jobbe opp mot moderpartiene, siden det var flere av dem som skrev seg opp på
denne saken.
Fremtiden i våre hender jobber mye med dette temaet, kanskje man kan samarbeide med dem.
Vi kan stryke hilsningstalen på MDG sitt landsmøte, siden det har vært.
Forslag til endringer:
Legge til nytt punkt: Få ungdomspartiene til å jobbe opp mot sine moderpartier i denne saken.
Vedtak: vedtatt
Legge til Fremtiden i våre hender til mulige samarbeidspartnere.
Vedtak: vedtatt
Stryke første kulepunkt.
Vedtak: vedtatt
Vedtak: Strategien med endringene over vedtas enstemmig

Sak 12/16

Høring: Lovfesting av ungdomsråd

Sakstype: orientering/diskusjon

Bakgrunn: SUR kommer med innspill til høring om lovfesting av ungdomsråd.
Truls innleder om høringen og SUR kommer med innspill. Selve høringsforslaget skal behandles på neste SUR-møte den 10. mai.
Innspill: Liker forslaget om at man skal skrive en årsmelding for hver periode.
Synes det er kjipt at ungdom ikke får sagt sin mening, hvis kommunen nedprioritering.
Lovfesting kan være bra, men hvis man ser at man har problemer med rekruttering så er kanskje det en utfordring
Hvis det ikke lovfestes så kan man få en situasjon der ungdom ikke får sagt sin mening om saker.
Aldersgrensen fra 13 til 18 er veldig grei.
Bra symbolikk at det er 18, siden man ikke kan påvirke gjennom valg.
Møtekritikk

-

Møtet har vært bra. Har vært ganske effektive, selv om vi ikke hadde så mange saker.
Bra møte.
Effektivt og bra møte
Bra møte, men litt leit at folk måtte dra underveis
Første SUR-møte så har ikke så mye å sammenlikne med
Var ikke så mange endringer til strategiene, men det kan bety at de var bra.
Godt med pizza, flinke møteledere i den nye lederen og nestlederen.

Møtet heves kl 18.50

