REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 25. april 2017 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

25.4.2017
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, formannskapssalen
Pizza

Tilstede: 12 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Sumaya Liban og Teodor Thyvoldt
(Frogner), Kasper Moe (Ullern), Astri Sofie Iversen og Ingeborg Eikeland Uthaug (Nordre Aker), Hodan
Yama og Feza Mukandilwa (Bjerke), Stephen Ravi (Grorud), samt leder Rami Chumber, nestleder
Saida Tufa og Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (Arbeidsutvalget). Fra sekretariatet: Emilie Geist og
Truls Aarseth.
Bydeler ikke tilstede: 9 bydeler: Gamle Oslo, Sagene, St.Hanshaugen, Vestre Aker, Stovner, Alna,
Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.
Sak 00/17 Åpning og konstituering
Møtet ble ledet av leder Rami Chumber og refereres av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her – sekretariatet har fire eventueltsaker
Sak 01/17 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 vært i Si;D med et svar til Jan Tore Sanner om lovfesting av ungdomsråd. Leder Rami har vært i
Bergen i møte med arbeidsgruppen for opprettelsen av et nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom
(ANMU). Saida var tilstede på Nordre Akers Ungdommens bydelsutvalgsmøte. AU-medlemmer har
vært på fadderbesøk i flere bydeler.

b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
Nordre Aker: Snakket om hvordan Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM) gikk og jobbet med de
tre prioriterte sakene fra UBUM; Psykisk helse, skolehelsetjeneste og utekino. Hadde besøk av noen
som ville høre om psykisk helse.
Grünerløkka: Representanten var syk da det var møte sist
Bjerke: Har snakket med barnevernet som vil at eldre ungdom som har hatt kontakt med
barnevernet kan fortelle om sine erfaringer.
Frogner: Har snakket om helsebrødre. I bydelen er det et eget helsebror-tilbud for gutter. Snakket
også om hvordan rådet kan være aktive i SUR.
Ullern: Har vært med i et event for elever med faget demokrati i praksis på Øraker skole.
Grorud: Samarbeider med Teknisk museum om å lage noe nytt for ungdom innenfor temaene
vitenskap, identitet og tilhørighet.
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist






Saida om Merking av retusjert reklame: Gruppen har skrevet deputasjonsnotat på
arbeidskvelden.
Ivar om Pålagt kildesortering av næringsavfall: Forberedte deputasjon på arbeidskvelden.
Møtte deler av samferdsels- og miljøkomiteen i deputasjon. De virket positive til saken.
Gruppen består nå av fem medlemmer.
Maria om Bedre sidemålsundervisning: Var ikke tilstede på møtet. Skal presentere saken i
Kultur- og utdanningskomiteen torsdag 27/4
Jessica om Et bedre helsetilbud for ungdom: Var ikke tilstede på møtet. Skal på deputasjon i
helse- og sosialkomiteen.
Viljar om Mottaksklasser: Var ikke tilstede på møtet. Skal presentere saken i Kultur- og
utdanningskomiteen torsdag 27/4

d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Sekretariatet har jobbet med Ungdomshøringen 2017, som ble gjennomført fredag 21/4.
Sekretariatet har ellers fulgt opp AU og vært med på fadderbesøk i lokale ungdomsråd.

Sak 13/17 SUR-genser

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Etter en avstemming i SUR har dere kommet frem til at genserne skal være flaskegrønne, og med
teksten «Du er lur hvis du er med i SUR» på ryggen. Det vil være mulig å bestille både med og uten hette.
Sekretariatet tar en opptelling på hvem som vil ha genser, i hvilken størrelse og hvorvidt man vil ha hette eller
ikke. Alle medlemmer og varaer i SUR kan få genser.

SUR diskuterte hvem i rådet som skal kunne få genser, og kom ved hjelp av en avstemming frem til at
representanter som fortsatt sitter i sitt lokale ungdomsråd, og som har vært på et av de siste seks
møtene kan få genser. Eventuelle representanter som ikke har vært på et møte de siste månedene
kan fortsatt møte opp på mai-møtet og få en genser.
Sekretariatet tok en opptelling på de tilstedeværendes ønsker om type og størrelse. SURrepresentanter og varaer som har vært på et av de siste seks møtene bes sende en melding/e-post til

sekretær Emilie Geist (emilie@ung.info) med hvilken bydel du representerer, ønske om størrelse og
type genser (hette eller ikke hette?).
Sak 14/17 Høringssaker

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR mottar fra tid til annen høringssaker der de er invitert til å gi innspill. Denne gangen skal SUR
bestemme om de vil gi innspill til høringssakene «Forskriftsendring om fag- og timefordeling av de kommunale
styrkingstimene i Oslo kommunes grunnskoler m.m.» samt «Handlingsprogram for økt byliv». Sekretariatet
orienterer, SUR diskuterer.

SUR vil svare på begge høringene. SUR ønsker at arbeidsutvalget skal ta seg av svaret på
forskriftsendringen.
SUR delte seg inn i grupper for å diskutere hva høringssvaret til Handlingsprogrammet for økt byliv
skulle inneholde. De kom med følgende innspill:

















Det bør være bedre tilrettelagt for ungdom i sentrum
o Både inne og ute. Spesielt viktig om vinteren.
o Inneparker
o Steder man kan være inne bør være gratis
o Kulturhus midt i byen
Tenke på sykkelvei og kollektiv
o Bedre kollektiv til utkanten av Oslo
Bedre gruslegging om vinteren
Flere matbutikker i sentrum
Bruk takene mer
Tivoli i sentrum om sommeren
Flere sitteplasser. E-benk er digg!
Internettkaféer
Spill-arkade
Kvadraturen må gjøres til et sted der man kan oppholde seg. Det bør også være mindre grått
og kjedelig.
Tilgang for funksjonshemmede og rullestolbrukere overalt! Tilrettelegge.
Utearealer og smartbenk er bedre enn å vase rundt på kjøpesenteret.
Mer mulighet for innendørsaktivitet
Ønsker steder som ikke nødvendigvis bare har organiserte aktiviteter
o WiFi og utlån av PC på slike steder
Steder å være etter skolen i byen. Møtested for ungdom fra hele byen i sentrum.

Sak 15/17 SURs innspill på folkemøte om kommuneplanen

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR er invitert til å bidra på Folkemøtet om kommuneplanen gjennom tre oppgaver:
1) To minutters "speed-dating" med politikerne, der man stiller dem spørsmål foran publikum
2) Et kort innlegg om temaet "På vei mot en varmere og mer skapende by"
3) Et kort innlegg om temaet "På vei mot en grønn by med plass til alle"

SUR diskuterer hva de ønsker at skal bli sagt og spurt om i innleggene.

SUR kom frem til følgende tema de ønsker at blir tatt opp i innleggene:
Speed-datingen:












SUR ønsker et møtested for ungdom i sentrum, slik at det er tilgjengelig for ungdom fra hele
byen. Er det noen planer om dette?
Stille spørsmål om hvorvidt politikerne har tenkt på ungdommen i det bilfrie bylivet
Spørre om noe av det som kom frem på ungdomshøringen
Ungdommen ønsker mulighet til å få hjelp på skolen etter skoletid
Hvordan skape tilbud både for de svake og sterke på skolen?
Helseordning + psykolog for ungdom. Mer inkludering av psykisk syke
Vil dere opprette skolepsykologer?
Hvordan forholde seg til sidemålssaken? Sår vs. Høyres f.eks.
Tilpassing for funksjonshemmede
Hvordan stiller de seg til merking av retusjert reklame?
Innesteder i byen + grønt inne om vinteren

Varmere og mer skapende by:




Mottaksklasser
Herberge for ungdom
Asylsøkere og folk som ikke kan så godt norsk

Grønn by med plass til alle:






Bilfritt sentrum
Kildesortering
Universell utforming
Park
Innesteder i byen + grønt inne om vinteren

Sak 16/17 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 hadde fire eventueltsaker. På grunn av tidspress valgte lederskapet å utsette tre av
sakene. Sekretariatet orienterte om en invitasjon SUR har mottatt til en konferanse om hatprat.

Møtekritikk



Bra rom og flinke folk. Savner mange bydeler.
Flinke til å ikke snakke i munnen på hverandre. Nok pizza. Mange folk og bydeler som ikke
var representert.










Litt få tilstede, men bra at alle snakker. Bra å være i formannskapssalen som har mikrofoner.
Langt, men gøy møte. Savner en type pizza fra sist.
Trege til å begynne møtet. Flinke til å ikke snakke når vi ikke har ordet.
Fint møte. Litt langt, mye snakking, men det er bra at det blir sagt mye. God pizza.
Bra. Første møte i SUR. Ikke så skummelt som jeg trodde. Fint å se andre råd.
Perfekt mengde pizza.
Fint møte. Hyggelig å møtes igjen.
De fleste er engasjert. Ikke så effektivt møte. Pizzaen var god (den med bbq var rar)
Hyggelig møte. Vil helst ha dagslys inn. Mindre snakk i munnen på hverandre denne gangen.
Ineffektivt.

Møtet heves 20:00

