REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 30. august 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

30.8.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 7 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Viljar Jæger (St.Hanshaugen), Astri
Sofie Iversen, Fredrik Tharaldsen (Nordre Aker), Mathias Meyer (Bjerke), arbeidsutvalgsmedlem Kaja
Sveen og leder Ragni Flagstad. Fra sekretariatet: Truls Aarseth og Emilie Geist.

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 – ingen eventueltsaker
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
Ragni og Aref har vært på møte med Kultur- og Utdanningskomiteen (KOUK) for å presentere sine
saker (hhv. Vekk med fraværsgrensa og Integrering av mindreårige flyktninger). Rami og Ragni har
skrevet et leserinnlegg til Dagbladet om ungdomsmedvirkning. Husk å dele det i sosiale medier om
det blir trykket/publisert. Dessuten har arbeidsutvalget jobbet med en aksjon (denne orienteres det
om i en egen sak). AU har også hatt et møte med oppstart for høsten.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
Bjerke: Har jobbet med en elevrådskonferanse for skolene i bydelen. Denne skal gjennomføres i
oktober. Henter inspirasjon fra UBM sin modell.

Grünerløkka: Har tidligere arbeidet med en sak om en gjeng som har drevet systematisk hærverk mot
skoler og barnehager. I forkant av sommerferien var ungdomsrådet bekymret for at det ville bli
problematisk i månedene skolene og barnehagene er stengt, men det ble det ikke. Har også snakket
om aktiviteter som ungdomsklubben X-ray har hatt.
St.Hanshaugen: Hadde egentlig møte første skoledag, men ingen stilte (Ragni var på besøk)
Nordre Aker: Har ikke hatt møte siden sist, men har jobbet litt med sakene fra UBUM over
sommeren.
Ullern: Har ikke hatt møte siden sist.
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
Kaja (Fra grått til grønt): Har planlagt aksjon som er i morgen. Orienteringssak senere på sakskartet.
Fredrik (Matsvinn): Har forsøkt å arrangere et møte med arbeidsgruppen i sommerferien for å skrive
leserinnlegg, men ingen kunne.
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Har jobbet med å få LUR-konferansen på plass, som skal være konferanse for alle de lokale
ungdomsrådene. Det ser lyst ut, men er ennå ikke bestemt når det blir. Mest sannsynlig i desember
eller i januar/februar. Tidspunkt kommer vi tilbake til dette når vi vet mer om midler. Har også
skrevet høringssvar, som det orienteres om senere. Emilie og Truls har også skrevet rapport for
ungdomshøringen som var i mai. Skal begynne å planlegge neste UBM (Ungdommens bystyremøte).
Sak 23/16 Høringssvar: Oslo kommunes planstrategi

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Byrådet skal endre på kommuneplanen, og arbeidsutvalget til SUR har ønsket å gi et høringssvar.
Planen hadde høringsfrist fredag sist uke, 26/8. Sekretariatet orienterer om høringssvaret fra SUR.

Kommuneplanen skal revideres, og SUR har gitt innspill på de foreslåtte endringene. Flere av årets og
tidligere UBM-saker er relevante for denne reviderte planen. Innspillene blant annet på følgende:










Ungdomsmedvirkning i iverksettelsen av planen
Helse: vi minner byrådet om at man har vedtatt bemanningsnorm for helsesøstrene, og
ønsker at de skal huske at helsestasjon og skolepsykolog er viktig for ungdommen
Samferdsel: SUR jubler over en ny sentrumstunnell, men kritiserer dyre ungdomspriser
Boligpolitikk: både at det er dyrere å bo i Oslo som ung, og at det er en stor mangel på
akuttboliger i Oslo (basert på UBM-saken Ingen barn på hospits fra UBM 2013)
Kommunale boliger: SUR ønsker både en økning i tilbudet og bedre spredning rundt i byen
Svømmehaller og bedre svømmeopplæring
Park: SUR ønsker minstestandard grøntarealer i fortetningsprosessene
Vern av lokale bedrifter, gjennom vern av områder med særlig kulturell verdi
(kulturminneloven)
Integrering: fritidsklubbene trenger mer penger for integreringstiltak

Sak 24/16 Aksjon sammen med Natur og Ungdom

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: SUR arrangerer aksjon om biomangfoldet i Oslo sammen med Oslo Natur og Ungdom, i morgen,
onsdag 31. august. Aksjonen finner sted på Egertorget. Se SUR sin facebook-side for å finne aksjonens event.
Saksansvarlig Kaja orienterer.

Aksjonen er for UBM-saken Fra grått til grønt. Ragni har kjøpt kunstgress og låner planter fra
UngInfo. Bare å komme innom. Dere kan til og med gjøre lekser! Håper dere kommer! De som kan
være med og bære planter møter opp på UngInfo onsdag 31/8 klokken 16:45.
Sak 25/16 Budsjettforberedelser

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: 28. september presenteres byrådets budsjettforslag. Ønsker SUR å delta på deputasjoner? Hvilke
temaer og saker vil SUR prioritere? Ønsker SUR å jobbe for å komme tidligere inn i budsjettprosessen neste år?

SUR ønsker å delta på deputasjoner. Interessen er også stor for å gjøre seg bemerket i
budsjettforhandlingene i bystyret. Sist år aksjonerte SUR for ungdomsmedvirkning. Idémyldring på
hvordan man kan aksjonere i år. Leder spiller inn at selv om budsjett er litt kjedelig er det veldig
viktig. «Budsjettet bestemmer alt vi kan gjøre!»

Hvilke saker ønsker SUR å prioritere?







UBM-saken Fra grått til grønt. (Sekretariatet spør: spesifikke parker/organisasjoner/tiltak?)
Disenjordet i Nordre Aker bydel. Sofienbergparken i Grünerløkka bydel. Den er stor og fin,
men har få brukbare benker
UBM-saken Integrering av mindreårige flyktninger. Tiltak som kan bedre integreringen, som
for eksempel i ungdomsklubbene
Mer midler til drift av SUR: ønsker å ha råd til å reise og lage for eksempel gensere
Svømmehaller
Høyere stillingsprosent for LUR-sekretærer
Sakene som ble protokollført på UBM tidligere i år (Billigere kollektivtransport, gratis
skolefrukt, gratis bind, tamponger og menskopp, flere møtesteder for ungdom)

Neste år ønsker SUR at sekretariatet arbeider for at SUR kommer tidligere inn i prosessen, på lik linje
med eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.
Sak 26/16 Rekruttering til fokusgrupper for Innbyggerservice

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) arbeider med Innbyggerservice, som skal samle informasjon
om kommunale tilbud. Nå inviterer de til fokusgrupper, for å høre hva folk i Oslo har bruk for. De ønsker fire til
fem deltakere fra ungdomsrådene, med god kjønnsbalanse og geografisk spredning. Fokusgruppene finner sted
ved Vulkan den 13. september to timer, 16:30-18:30 eller 19:00-21:00. Det blir servert mat. Sekretariatet
orienterer ytterligere.

Jenny, Astrid, Mathias, Fredrik, Viljar melder seg.
Sak 27/16 Oppstartsmøte: byøkologisk innovasjonssenter

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Byråden for byutvikling, Hanna E. Marcussen, inviterer til verksted for å diskutere miljøspørsmål i
utviklingen av et byøkologisk innovasjonssenter. Dette er relevant både for årets UBM-sak Fra grått til grønt, og
for en rekke tidligere UBM-saker. Verkstedet finner sted onsdag 7. september fra 09:00 til 12:00. Sekretariatet
orienterer ytterligere.

Ragni , Fredrik og Jenny vil delta. Emilie melder dem på.
Sak 28/16 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.

Ingen eventueltsaker.

Møtekritikk
Kjapt. Mange bra saker. For mye pizza.
Effektivt. God mat.
Mangler mange folk – pushe mer.
Effektivt, god pizza. Få oppmøtte (men litt deilig også).
Effektivt. God pizza. Dårlig oppmøte.
Effektivt. Fint at folk melder seg. For få som kommer. Vanskelig å for eksempel beregne mat når man
ikke vet hvor mange som møter opp.
Hyggelig, god stemning, bra innspill, og bra at mange melder seg til arrangementer vi er invitert på.
Dårlig informasjonsflyt med de som ikke kan komme på møtene.
Effektivt. Få folk, dumt at folk ikke sier ifra.
Effektivt og hyggelig møte. Dårlig oppmøte.
Positivt at vi hadde brus. Flinke. Kanskje enklere å ta ordet når vi er få (både positivt og negativt)

Møtet heves 18:15.

