REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 22. november 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

22.11.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 15 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Viljar Jæger (St.Hanshaugen),
Kasper Moe og Aina Goville (Ullern), Eline Nylenna Wager (Vestre Aker), Fredrik Tharaldsen og
Ingeborg Eikeland Uthaug (Nordre Aker), Mathias Meyer (Bjerke), Stephen Ravi (Grorud), Aref
Barakzahi (Stovner), Jessica Langeland (Alna), Sebastian Barth Sahl (Søndre Nordstrand), samt leder
Rami Chumber og nestleder Saida Tufa og AU-medlemmer Ivar Mekonnen Germiso Arnesen og Maria
Kræmer. Fra sekretariatet: Truls Aarseth og Emilie Geist.

REFERAT FRA MØTE
Sak 00/16 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Rami Chumber og refereres av sekretær Emilie Geist
Innkalling og saksliste godkjennes – godkjent
Referat godkjennes – godkjent
Eventueltsaker meldes her – ingen eventuelsaker
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 har hatt sitt første arbeidsutvalgsmøte. Leder Rami har deltatt i et møte med
arbeidsgruppen for opprettelsen av et nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom (ANMU). Ellers
har de planlagt skolering av det nye arbeidsutvalget.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker

Stovner: Har ikke hatt møte siden sist. Har prøvd å arrangere informasjonsmøte.
Grünerløkka: Har ikke hatt møte siden sist. Skal gå gjennom søknader til midler på neste møte.
Nordre Aker: Har hatt besøk fra AUF som skal skrive et manifest om problemer for ungdom i
bydelen.
Ullern: Skal sponse Ullernrevyen, og diskuterte hvordan de skal promotere seg selv.
Søndre Nordstrand: Arrangerer SNUK (Søndre Nordstrand Ungdomskonferanse) der de skal velge
nye representanter til rådet. Har bare holdt på med organisering av det.
Bjerke: Har prøvd å få ungdom prioritert i bydelens budsjett. Hadde åpen halvtime for ungdom
som vil være med i rådet. Jobber også med Ungdomsprisen.
Grorud: Har vært på studietur til Lillehammer, og skal på ny studietur til Paris denne uken. Der
skal de lære om dialog, og møte en skole som skal lære dem om multikulturalitet. Etter
studieturen skal rådet fortelle om opplevelsene sine på skolene i bydelen. De har arrangert
studieturen ved å ta kontakt med den franske ambassaden.
Alna: Har ikke hatt møte siden sist.
Vestre Aker: Har fordelt midler.
St.Hanshaugen: Diskuterte det amerikanske presidentvalget.

c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
Har ikke jobbet noe med sakene, men sakene er fordelt på følgende vis:
Saida: Merking av retusjert reklame
Ivar: Pålagt kildesortering av næringsavfall
Jessica: Bedre helsetilbud for ungdom
Maria: Bedre sidemålsundervisning
Viljar: Mottaksklasser
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Sak 41/16 Dato for hyttetur

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: SUR pleier i etterkant av UBM å dra på hyttetur for å starte arbeidet med de fem prioriterte sakene
og utarbeide strategier for det videre arbeidet. SUR velger en dato for hytteturen. Alternativene er helgen 13.15., 20.-22. eller 27.-29. januar.

Helgen 20-22 januar passet for alle. Hold av datoene!
Sak 42/16 Møtedatoer for SUR våren 2017

Sakstype: Orientering og votering

Bakgrunn: Vi skal sette møtedatoer for SUR våren 2017. Sekretariatet foreslår å videreføre tirsdager som SURs
møtedag. SUR diskuterer, og bestemmer datoer. Forslag til datoer: 17. januar, 21. februar,
21. mars, 18. april, 23. mai og 20. juni (møte + sommeravslutning)

SUR bestemte å videreføre tirsdager som møtedag. Følgende datoer ble vedtatt for våren 2017:

17. januar
28. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni (møte + sommeravslutning)
Hold dem av og sett dem opp i kalenderen din allerede!
Sak 43/16 Invitasjoner

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: SUR mottar invitasjoner til å delta på ulike typer arrangementer. Den siste tiden har vi mottatt
følgende invitasjoner:

1. Tiltaksverksted om økt byliv i et bilfritt sentrum, på Oslo kongressenter onsdag 30. november fra kl. 12 til
15. Dere vil få politisk fraværsbrev. På verkstedet vil blant annet følgende spørsmål bli diskutert: hvordan
frigjort gateareal kan brukes når parkeringsplasser fjernes, og hvilke tiltak som kan bidra til økt byliv i Oslo
sentrum. Hvem vil stille fra SUR? Ingen begrensning på antall.

2. Møte med byrådsavdeling for finans onsdag 30. november fra klokken 16. De ønsket en representant fra
hver bydel. Dere vil få politisk fraværsbrev dersom det går inn i skoletiden.

To stykk meldte seg til å delta på tiltaksverkstedet. Syv stykk meldte seg til møtet med
byrådsavdelingen.

Sak 44/16 Innspill fra SUR

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: SUR blir med (u)jevne mellomrom invitert til å uttale seg i ulike saker. Den siste tiden har vi mottatt
invitasjon til å svare på to saker. Sakene vil bli orientert om av sekretariatet. Ønsker du mer informasjon om
den andre saken kan du se linken i fotnotene. SUR diskuterer hvorvidt vi vil gi innspill, og hva dette skal
inneholde.
1.

Sak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: plan med tiltak for hvordan Osloskolen kan styrke
arbeidet med elever med dysleksi og dyskalkuli

2.

Høringssak: revidert reglement for bydelene1.

SUR ønsker å svare på begge høringene. Sekretær Emilie sammenfatter innspillene på sak 1, og
sender inn høringssvar. På sak 2 jobber AU videre med innspillene, og sammenfatter til et
høringssvar som SUR godkjenner på desembermøtet.
Her er innspillene rådet kom frem til på sak 1:

1



SUR ønsker at det blir lagt mer vekt på dyskalkuli i planen for tiltak



SUR ønsker at skolene har mulighet til å teste elever for både dysleksi og dyskalkuli ved
mistanke om dette.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-vestre-aker/politikk-bydel-vestreaker/politiske-saker-bydel-vestre-aker/2016/horing-revidert-reglement-for-bydelene-article61838.html

Her er innspillene på sak 2:


Valgordning og representanter
o

SUR ønsker en demokratisk valgordning for LURene

o

SUR mener at det må avholdes valg årlig

o

SUR ønsker at det vurderes en enhetlig valgordning som gjelder for alle bydeler

o

SUR ønsker en valgordning som tar hensyn til kontinuitet innad i rådet

o

SUR ønsker at hvert LUR har åpne plasser, slik at ikke alle medlemmene er bundet til
skoler.

o

SUR ønsker at hvert LUR har en plass til en representant fra ungdomsklubb og
eventuelle andre organer som ikke er skoler

o

SUR mener at all ungdom i bydelen reelt sett skal ha mulighet til å (vite at de kan)
stille til valg



SUR mener at hver bydel bør ha en fastsatt stillingsprosent til LUR-sekretæren, og at denne
bør være på minimum 40 %



SUR ønsker at LURene skal ha felles retningslinjer å arbeide ut i fra



Aldersrammer
o

SUR ønsker at LUR i utgangspunktet skal være for de mellom 13 og 18, men at det
kan åpnes for å ha med yngre representanter dersom det er nødvendig i enkelte
bydeler



Informasjonsflyt mellom lokale ungdomsråd (LUR) og skolene i bydelen



SUR ønsker at LURene skal ha andre fastlagte oppgaver utover fordeling av midler fra 2,5
mill-potten



SUR ønsker at det vurderes innføring av en dag som er viet til informasjon om ungdomsråd
og deres arbeid

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.

Ingen eventueltsaker

Møtekritikk
Greit møte. Det burde bli oppsummert hva som ble bestemt etter hver sak. Bordet var rotete.
Bra med gruppearbeid.
Bra møte
Godt jobbet. Ønsker å ha det ryddigere neste gang.
Gode innspill til nye saker.

All pizzaen ble spist opp. Det er bra!
Gøy med gruppearbeid. Veggispizzaen var digg.
Bra organisering rundt møtt. Litt dårlige rammer for votering.
Koselig første møte. Godt inntrykk av SUR.
Gikk fint på første møte. Mye av informasjonen burde vært klargjort på forhånd.
Koselig møte. Peppes pizza er bedre.
Bra møte- Peppes er bedre. Koselig med gruppearbeid. Lite vann.
Greit møte. OK pizza. Bra gruppearbeid.
Litt rotete debatt. Gode innspill. Lite vann. Dårlig pizzadressing.

