REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 27. september 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

27.9.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 11 representanter: Sara Yagci (Gamle Oslo), Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Viljar
Jæger (St.Hanshaugen), Oscar Husebye (Vestre Aker), Fredrik Tharaldsen (Nordre Aker), Mathias
Meyer (Bjerke), Aref Barakzahi (Stovner), Jessica (Alna), Sebastian Barth Sahl (Søndre Nordstrand).
Fra valgkomiteen: Ole Kristian Sandvik. Fra sekretariatet: Emilie Geist.

REFERAT FRA MØTE
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 - Sekretariatet har fire
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
Har hatt AU-møter og arbeidskveld for aksjon om matsvinn. Kontaktmøte med Rina Mariann Hansen,
snakket om 5 saker. Det var et kjempekult møte. Rami, nestleder, har vært på konferansen #skamløs
på Kongsberg, om psykisk helse. Besto av ulike foredrag, ulike aspekter ved psykisk helse. Rami var
den eneste som ikke var fra Buskerud (og noen kids fra Tromsø). Info: Ragni er med i ANMU for å
opprette nasjonalt ungdomsråd, der blir man iblant invitert til sånne ting, for å utveksle erfaringer
etc.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker

Bjerke: Det bygges nytt badeområde i bydelen og ungdomsrådet har vært med på å diskutere
løsninger. Planlegger ungdomskonferanse for elevråd i oktober. En slags ungdomshøring om
mobbing.
Stovner: Har fortsatt å jobbe med DUGG siden sist (DUGG er et prosjekt der enslige mindreårige
asylsøkere (EMA) blir med ungdom fra Grorud på epleslang. Eplene de plukker blir presset til
eplesaft, og solgt. Inntektene går til Redd Barna) Har hatt fire epleplukkekvelder. 30-40 EMA fra
Hvalstad mottak var med sammen med lokale ungdommer, ca. 50 personer hver gang. Det blir
lansering på FN-dagen. Rådet planlegger også informasjons- og dialogmøte for å rekruttere nye
medlemmer. Da inviteres elevråd fra ungdomsskolen, og ungdommene får anledning melde seg til å
være med i rådet. På dette møtet har de også kafédialogdel der man kan komme med innspill til
ungdomsrådet.
Søndre Nordstrand: Rådet har plutselig mistet en del medlemmer, og skal velge nye i løpet av høsten.
Har delt ut midler fra 2,5 mill-potten. Har vært med på å arrangere en lysvandring i bydelen.
Vestre Aker: Har valgt ny leder og nestleder av rådet, samt nye SUR-representanter. Oscar er valgt
som ny nestleder og som SUR-representant. Rådet har også delt ut midler. Jobber med å rekruttere
nytt rådsmedlem fra Midstuen skole.
Gamle Oslo: Jobber med en ungdomskonferanse som skal finne sted i november, der tema er rus og
netthets.
Nordre Aker: Arrangerer utekino i bydelen. Har mistet medlemmer, så de holder på å rekruttere nye.
Grünerløkka: Har ikke hatt møte siden sist.
Alna: Ikke noe spesielt siden sist.
St.Hanshaugen: Har ikke hatt møte siden sist.
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
Rami (Bevar Oslos lokale bedrifter): snakket om saken med rina på kontaktmøtet. Produktivt. Hadde
god feedback om sakens sjanse for å bli vedtatt.
Fredrik (Matsvinn forsvinn fra Oslo): Arrangerer aksjon for saken. Mer om dette senere i møtet.
Aref (Integrering av mindreårige flyktninger): har vært på møte i KOUK for å presentere saken, fikk
spørsmål.
Ragni (Bort med fraværsgrensa): Saken skulle ha vært behandlet i bystyret siden sist, men ble utsatt.
Venstre har bestemt seg for å stille seg bak vedtaket vårt. Ragni ble ringt opp av aftenposten, og
intervjuet om saken. Ettersom saken allikevel ikke ble behandlet i bystyret ble ikke intervjuet trykket,
men vi håper det kommer på trykk når den blir behandlet.
Kaja (Fra grått til grønt – flere parker i Oslo): Saken hadde forsvunnet i Oslo kommunes systemer,
men den har kommet til rette nå, og skal presenteres i Samferdsels- og miljøkomiteen den 12/10.
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Har startet planleggingen av Ungdommens Bystyremøte. Deltok på oppstartsverksted for Byøkologisk
innovasjonssenter.
Sak 29/16 Ungdommens Bystyremøte høst 2016

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Årets (andre) UBM nærmer seg. Datoene for møtet er 25/10 og 1/11. Sekretariatet orienterer.

Påmeldingen til årets (andre) UBM har åpnet. Ungdomsråd kan sende 4 representanter, elevråd kan
sende 2, organisasjoner som er medlem av UngOrg eller får driftsstøtte fra Oslo Kommune kan sende
to. I tillegg har vi 20 åpne plasser. Påmelding kan sendes inn her:
https://goo.gl/forms/4LX0zZWTo1xWsSaq1
Har du allerede en sak klar? Du kan sende inn saker på forhånd innen 21. oktober klokken 12:00 og få
dem opp på veggen allerede på starten av dag én. Det gir deg mer tid til å lobbe for din sak, og
kanskje en bedre sak enn om du skriver den der og da?
Sak 30/16 Matsvinn forsvinn; aksjon med dumpsterdiving

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: SUR arrangerer fredag 14. Oktober en aksjon for saken Matsvinn forsvinn fra Oslo. Aksjonen foregår
på kvelds- og nattestid, og det blir overnatting på UngInfo-senteret etter at aksjonen er gjennomført.
Saksansvarlig Fredrik orienterer.

SUR arrangerer aksjon for saken Matsvinn forsvinn fra Oslo fredag 14/10. Programmet er ennå litt
uklart. Det viktigste som skjer er at vi sammen går på «dumpsterdiving» og lager noe godt av det vi
har «reddet». Vi starter i 20-tiden.
Arrangementet heter Kvelden i ditt liv på facebook. Deltakelse krever påmelding her:
https://goo.gl/forms/PUROj4knbpGFlh0k2
Når du har sendt påmelding vil du motta en mail med informasjon omtrent en uke før aksjonen.
Sak 31/16 InterBridge-konferanse

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: InterBridge arrangerer konferanse som en avslutning av lederskapskurset dere var invitert til.
Konferansen heter "Oslo, min by, mitt ansvar", og finner sted 12/10 klokken 17:00. Sekretariatet orienterer
ytterligere.

Mer info kommer på mail og Sentralt Ungdomsråds facebookgruppe når konferansen nærmer seg.
Interessert i å delta? Gi gjerne en beskjed til sekretær Emilie (emilie@ung.info)
Sak 32/16 Klara Klok legges ned? Opprop

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Den nettbaserte spørretjenesten Klara Klok trues av nedleggelse. Leder Ragni orienterer om opprop.

SUR ønsker å støtte oppropet for å sikre finansiering av Klara Klok-tjenesten. SUR-medlemmer kan
om ønskelig underskrive oppropet på
http://www.opprop.net/sikre_finansiering_av_tjnesten_klara_klok. SUR ønsker også å linke til
oppropet på egen facebookside.
Sak 33/16 Høring fra helsedirektoratet

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for
skolehelsetjenesten 5-20 år og helsestasjon for ungdom (HFU). Sekretariatet orienterer, og SUR diskuterer
hvorvidt de vil komme med et høringssvar, og hva dette i så fall skal inneholde.

SUR er positive til å sende høringssvar. Høringsfristen er 18. november, altså etter neste SUR-møte.
SUR beslutter å la AU arbeide med en uttalelse, og diskutere nærmere på neste møte 3/11.
Dere kan lese mer om høringen her: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-fagligretningslinje-for-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Har du innspill til hva som bør inkluderes i høringssvaret? Send det til Emilie (emilie@ung.info) eller
Ragni (ragniflag@gmail.com)
Sak 34/16 Valg av ny SUR-ledelse

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: I forbindelse med UBM i oktober og november skal det velges nytt lederskap i Sentralt Ungdomsråd.
SURs valgkomité er i gang med sitt arbeid, og orienterer om dette på møtet.

Ole Kristian fra valgkomiteen overvar møtet, og fortalte om prosessen komiteen har startet. De skal
innstille på ny ledelse til SUR. Valget foregår på dag to av Ungdommens Bystyremøte (UBM).
Komiteen har hatt ett møte og planlagt intervjuer. Hvis noen har lyst til å stille til verv som leder eller
nestleder er de velkomne til å ta kontakt med Ole Kristian på facebook. Valgkomiteen har
taushetsplikt.
Valgkomiteen skal også innstille på nye medlemmer til arbeidsutvalget, som velges på SUR-møtet
etter UBM, den 3/11.
Har du spørsmål om hvordan det er å lede eller sitte i AU? Send melding til Ragni
(ragniflag@gmail.com eller til Ragni Flagstad på facebook) eller Rami (ramichumber1@gmail.com
eller Rami Chumber på facebook).
Sak 35/16 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.

Frokostmøte om integrering: Mandag 4/10 inviterer UngInfo til frokostmøte om integrering fra 9:00.
Møtet finner sted i Møllergata 3, og er helt gratis. Påmelding kan sendes hit:
http://buro.unginfo.oslo.no/?p=1438
Stopp Hatprat-konferanse: Stopp Hatprat arrangerer konferanse nettmobbing, og ønsker innspill fra
SUR til hvilke spørsmål som bør diskuteres. SUR snakker om hva hatprat egentlig er. Kunne være
interessant å diskutere hvor skillet mellom diskusjon og hat går.
Høring om Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne
flyktninger: SUR er invitert til å svare på en høring om integrering. Arbeidsutvalget svarer på
høringen, og forholder seg til SURs politikk. Om noen har tanker eller innspill kan de gi beskjed til
Emilie, så forsøker vi å få det med i høringssvaret. Har du lyst til å bidra med å jobbe med
høringssvaret er du velkommen til det. Det er dessuten en fin måte å få bedre kjennskap til hva AUs
arbeid går ut på.
Innspill til møte med likestillings- og diskrimineringsombudet: Ragni er invitert til å delta på et møte
med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm torsdag 29/9, og ble bedt om å ta med
noen innspill til hvordan ulike områder kan forbedres. SUR jobber i grupper og diskuterer i plenum.
Her er hovedtrekkene fra diskusjonen, fordelt på områdene:




Seksuell trakassering:
o Seksualundervisning motvirker trakassering og voldtekt
o Slå hardt ned på det – alltid
o Henger sammen med punkt to; bruke tidligere UBM-sak; bedre seksualundervisning
– ta utgangspunkt i denne
Bedre seksualundervisning i skolen












o Snakke mer om legning, porno, fetish og sexkultur i samfunnet i dag
o Snakke mer om voldtekt og hva samtykke er
Frafall i vgs.
o Få folk til å velge riktig studieretning; bedre rådgivere – rådgiverutdanning, der de
også lærer å ta hensyn til ungdommens interesser og det de brenner for. Mer tid til
rådgiverne
o Bedre utdanningsvalg (UDV)
o Fraværsgrensa
o Viktig å ha tilgjengelige psykologer på skolene – motivasjon til å gå på skolen. Både
ungdoms- og vgs.
o Gode lærere!
o Mer kunnskap om hva ulike program og fag innebærer – noen som har gått et fag /
studieretning kan snakke om hvordan det er. Spesifikt før vg2
o Mer hospitering
Voldtekt
o Knyttet opp mot seksualundervisning: lære mer om grenser og konsekvenser
o Lære om hvorfor det er galt
o Mer penger til politietterforskning
o Politiet må behandle voldtektssaker tidligere og raskere
o Bedre barnevernstjeneste –barn / unge som vokser opp i familier med lite tillitt og
åpenhet trenger voksne som de kan betro seg til
o Belysning
o Voldtektsalarmer – reklamere for det? Gratis utdeling av alarmer.
Tilrettelegging for funksjonshemmede i skole og utdanning
o Knutepunktskoler
o Døvespråktolk på alle informasjonsmøter
o Flere klasser for de som trenger tilrettelegging men ikke har høy grad av
funksjonshemning
o Ikke sett alle funksjonshemninger i samme bås
Inkluderende rekruttering til arbeidslivet
o Kjønnspoeng (uenighet rundt dette)
o Bedre forbilder og bedre representasjon (både «irl» og i medier)
Tilgang på psykisk helsehjelp for ungdom uavhengig av bakgrunn
o Flere lavterskelansatte på skolen – ikke nødvendigvis psykolog, men noen som har
ansvar for psykisk miljø
o Bra å ha det på skolen; der er jo alle
o Lærere får opplæring i å takle når elever forteller om psykiske problemer
o Viktig at voksne, lærere og andre, har tid
o Lærere har fri samtidig med elevene – dumt; når skal man snakke med læreren sin
da?
o Skolepsykolog
o Helsesøster bør være trent til å takle psykiske problemer; flere har eksempler på
dårlige helsesøstre
Kjønnsdelte utdanningsvalg
o Kjønnspoeng (fortsatt uenighet)
o Delte meninger generelt

Møtekritikk

Dårlig oppmøte. Godt engasjement på slutten.
Fint at det er åpnet for å si sin mening.
Koselig møte, hyggelig melding med påminnelse. For mye pizza. Dumt å printe innkallinger hver gang.
Stakkars miljøet!
Fint med saksliste. Synd varaer ikke var der. Produktivt gruppearbeid, koselig møte. Bydeler som ikke
møter må piskes.
Bedre oppmøte enn sist måned, det er bra. Gøy med debatt, fint at alle tok ordet. For mange
eventueltsaker. Gøy med lek.
Kul debatt, varte lenge. Litt lite vann.
Godt engasjement. Savnet pepperonipizza.
Kanskje annen mat enn pizza? Enig med at vi ikke trenger å printe sakslisten. Men fint at det står
bakgrunn for sakene. Sakslisten er oversiktlig. Bra bruk av tid.
Bare én vegetarpizza. Ikke for kort møte. Gøy med lek.
Dumt at det var to skinkepizzaer. Bra med lek midt i.
Inspirerende debatt.
Det er fint at det er aksept for at man ikke har noe å bidra med.
Bra med facebook-event for møtene, men det krever at folk svarer og sier at de kommer.
Bra innspill og fin debatt. Fint at folk tar ordet. Ønsker at folk gir bedre beskjed på forhånd om
hvorvidt de kommer eller ikke.

Møtet heves 19:50.

