REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 28. februar 2017 i Oslo Rådhus
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28.2.2017
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 11 representanter: Eline Nylenna Wager (Vestre Aker), Ingeborg Eikeland Uthaug (Nordre
Aker), Omar Anbari, Feza Mukandilwa og Hodan Yama (Bjerke), Stephen Ravi (Grorud), Aref
Barakzahi (Stovner), Jessica Langeland (Alna), Sebastian Barth Sahl (Søndre Nordstrand), samt leder
Rami Chumber og arbeidsutvalgsmedlem Ivar Mekonnen Germiso Arnesen. Utover
representantene var Ragni Flagstad fra valkomiteen til stede. Fra sekretariatet: Truls Aarseth og
Emilie Geist.

REFERAT FRA MØTE
Sak 00/17 Åpning og konstituering
Møtet ledes 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 en
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
Arbeidsutvalget har vært i Trondheim på konferansen

Ungdommens hjerte og smerte. Der møtte
de ungdom fra ungdomsmedvirkningsorganer i hele Norden.

b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
Stovner: Hadde fått inn nytt budsjett fra BU. Gikk gjennom prioriteringsliste for
frivillighetsmidlene. Hadde besøk av de som skal lage en reklamefilm og dokumentar om rådet. I
filmen ville de ha med et møte i Sentralt ungdomsråd, så de kommer på neste SUR-møte for å
filme.
Vestre Aker: Har ikke gjort noe siden sist. Skal på møte neste uke om lobbyvirksomhet.
Nordre Aker: Planlegger UBUM (Ungdommens bydelsutvalgsmøte). Det er som et UBM på
bydelsplan, der ungdom i bydelen kommer frem til noen saker som ungdomsrådet jobber videre
med.
Søndre Nordstrand: Har nærmest et nytt råd, nesten hele rådet er byttet ut. Har hatt vanlige møter
der det ikke skjer så mye spesielt, så de nye kan lære. Har lært om midlene de deler ut, og geherelt
hvordan ting fungerer.
Bjerke: Har tre nye SUR-representanter, som også er nye i sitt lokale ungdomsråd. Har hatt 2-3
møter siden valget. Der har de tatt opp saker om bydelen. Har blant annet hatt en
tegnekonkurranse for en logo bydelen skal bruke for å merke at saker har vært innom
ungdomsrådet. Har delt ut midler til blant annet en konsert på Kuben vgs. Snakket også om
klubben på Bjerke travbane som skal flyttes til Veitvetklubben.
Alna: Har fått nye penger til 2,5 potten, og hadde to store søknader oppe. Bevilget midler til
Furuset Forums diskokvelder, og til et prosjekt som etablerer et UKM for de mellom 10 og 13. Så
på en plan over arrangementer i tiden fremover.
Grorud: Planlegger Ungmed-konferansen, som er en konferanse for alle ungdom i bydelen.
Ungdommene kommer etter flere runder med forslag og debatt frem til fem saker.
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
Bedre helsetilbud, Jessica: Ikke noe nytt siden sist.
Kildesortering av næringsavfall, Ivar: Saken har fått hjelp av at miljødir har lagt frem forslag om at
bedrifter må kildesortere avfall i hele Norge. Dette innebærer også alle offentlige etater og bygg.
Problemet i UBM-saken er at Oslo kommune ikke kan tvinge noen til å kildesortere. Har planlagt
arbeidskvelder.
Saksansvarlige


for sakene Merking av retusjert reklame (Saida), Mottaksklasser (Viljar) og Bedre
sidemålsundervisning (Maria) var ikke tilstede på møtet.
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Har arbeidet

med Ungdomshøringen, som blir 21. april. Tema er Ungdom om makt. Ellers har vi
vært med SUR AU til Trondheim. Vi jobber også med å stable på beina en LUR-konferanse i løpet av
2017, og er i gang med å finne midler til å arrangere.

Øvrig: SURs april-møte er flyttet fra tirsdag 18/4 til tirsdag 25/4

Sak 05/17 Invitasjon til innspillsmøte om fraværsgrensen

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR er invitert til å delta på et innspillsmøte om fraværsgrensen torsdag 9/3 fra 13:00-14:30. Her får
hver organisasjon muligheten til å holde et innlegg på 5 minutter om sine erfaringer og praktiske utfordringer med

den nye fraværsgrensen. SUR diskuterer hva de vil videreformidle og velger to personer til å representere rådet.
Disse får naturligvis bevis for politisk fravær.

Rådet delte seg i grupper og diskuterte. Her er momentene de kom frem til:
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Dropouts - på slutten av skoleåret bør vi se på hvor mange som er droppet ut og se på
kostnadene for staten: regne på om det er verd det å redusere fraværet. dyrere å ta fag
som privatist enn å komme seg ut i arbeidslivet
En byrde for lærerne som må sørge for at elevene kommer seg til undervisning, samt skrive
varsler. dette er tid lærerne kunne brukt bedre.
Problem med legeerklæring: dyrt for elevene og for staten som må betale for ekstra
legebesøk. legene kunne brukt tiden bedre. siden man som regel ikke undersøker elevene,
har det ingen medisinsk effekt at en besøker legen når man er syk.
Vi ser følgende effekt: at man må ha legeerklæring er slitsomt. unødvendig. kunne vært
gjort lettere, f.eks. ved hjelp av meldebok fra foreldre.
mer positiv effekt for de fleste. de fleste - altså de som skulket før fordi de er late må passe
bedre på nå.
mest problematisk er kravet om dokumentasjon. legenes kapasitet blir strukket langt. noen
har ikke råd til å være syk - skaper forskjeller.
stor forskjell på leger: noen sender legeerklæring pr post ved henvisning pr sms. andre
krever oppmøte.
stor forskjell på lærere. spekuleres i om lærere ikke fører fravær.
forskjell på rektorer. noen har lav terskel
fraværsgrensa har blitt en “skulke-kvote”. skulket ikke før grensa, men nå kan man “spare
opp til” en fridag - et tak for hvor mye man kan skulke uten konsekvenser.
noen har dobbeltfag, det gjor det veldig sårbart å være borte en gang.

Omar og Hodan fra Bjerke blir med og representerer SUR. Truls fra sekretariatet blir med på møtet.
Sak 06/17 Opplegg på idretts- og friluftlivskonferansen
Diskusjon

Sakstype:

Bakgrunn: Rami og Jessica fra SUR AU skal holde et foredrag på idretts- og friluftlivskonferansen 20/3 om hva
Osloungdom er opptatt av når det kommer til (… ja, dere gjettet det!) idrett og friluftsliv. SUR diskuterer følgende
spørsmål:

Hva bruker dere selv av tilbud?
● Turveier
● Parker
● Flerbrukshall
● Oslofjorden
● Marka
● Treningsapparater utendørs
● Treningssenter
● Pil- og bueskyting
● Voldsløkka
● Sognsvann
● Volleyballbane
● Fotballbane

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gå- og sykkelvei
Nysirkus
Dans på nysirkus
Bruker parken hvis det er fint vær ute
Bruker yogatilbud på fritidsklubb
Yogainstruktørkurs
Sisterhood - har vært på klatring og park-turer
Capoeira
Mariholtet
Akerselva
Løper på veien
Bruker øyene

SUR delte seg igjen i grupper og diskuterte spørsmålene “Hva ønsker dere mer av”, “Hva ønsker
dere mindre av og “Hva er for dere en god by å bo i med tanke på tilrettelegging av idrett og
friluftsliv?” De svarte følgende:
● Ta vare på marka - markagrensa er hellig
● Skulpturparker og kulturparker som Ekeberg og Frognerparken er kult
● Ønsker grønne områder der man kan sykle og gå tur også inne i byen. Her er det viktig at
det er atskilt fra biler. Et eksempel er stien langs Akerselva.
● Trær er positivt. Vern om det man har. La trær vokse opp der det er mulig
● Legge til rette for idrett overalt: En gressbane kan brukes også av de som ikke driver proft
● Alt bør være gratis så langt det går. Dette trenger ikke bety at man har en prisfasthet.
● Flere pokéstops
● Skap muligheter for oppholdssteder på grønne tak
● Flere svømmehaller
● Mindre asfalt
● Sykkelvei bør være atskilt fra motorisert vei. Ikke bygge sykkelvei der det er liten aktivitet
(dvs. få som vil ferdes), eller der det er farlig pga bilvei. Ikke gjør det halvveis. Viktig at
sykkelveien og bilveien er tydelig atskilt: gjerne fysisk med kloss/kant. Eksempel på dårlig
sykkelvei er den mellom Sinsen og Økern
● Det er mange tilbud i Oslo, men mye er dyrt. gi mulighet for yngre barn til å gå på
organisert idrett. Tilbudene trenger mer offentlig støtte.
● Hver bydel bør ha en flerbrukshall.
● Parker, stier, ballbaner osv. er bra
● Kult med treningsparker med apparater alle kan bruke
● En god by bør ha mange fine parker både lokalt og sentralt
● Gratistilbud i idretten
● Tilgjengelighet - ikke bare for de tettest på
● Rehabilitering av gamle “shady, druggy” parker
● Fordele midler bedre så ikke alt går til fotball.
● Viktig med frisk luft og små skoger
Leder Rami Chumber forlater møtet, og Ivar M. G. Arnesen overtar møteledelsen
Sak 07/17 Arbeidskvelder våren 2017

Sakstype:

Orientering
Bakgrunn: SUR skal i løpet av våren ha fire arbeidskvelder der fokus er de fem prioriterte sakene fra Ungdommens
bystyremøte (UBM). Saksansvarlige for de fem sakene forteller om de ulike sakene, og vi fordeler SUR i
arbeidsgrupper.
Her er planen for arbeidskveldene i vår:
Tirsdag 14/3: Introduksjonskveld
Tirsdag 4/4: Skrive deputasjonsnotater
Tirsdag 9/5: Lobbyvirksomhet
Tirsdag 6/6: Aksjonsarbeid og/eller presseskolering
Har dere spesielle ønsker for hvordan arbeidskveldene skal brukes?
Husk at alle som er interessert kan være med på arbeidet! Man trenger ikke sitte i ungdomsråd. Si det til søster og
bror, bestis og nabo!

Innspill til planen:
●
●
●
●

Den siste arbeidskvelden: veldig store tema, og ikke nok tid på én kveld.
Burde legge opp til individuelt aksjonsarbeid for hver enkelt sak
Presseskolering bør være tidligere.
Om planlegging av arbeidet: Lurt å kontakte de som fremmet sakene på UBM

Ivar forteller om de fem sakene.
Fordeling på gruppene:
Mottaksklasser: Aref, (Matias), Hodan, Feza, Omar
Kildesortering: Matias, (Ingeborg), Sebastian
Sidemål: Merking av retusjert reklame: Eline, Ingeborg, Ragni
Helsetilbud: HUSK å tipse deres lokale ungdomsråd! Alle kan være med. Man kan ta kontakt med sekretær
Emilie Geist (emilie@ung.info) for å høre mer om sakene, eller for å melde sin interesse for en sak.
Sak 08/17 Eventuelt
Eventuelt

Sakstype:

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.

Stopp hatprat-ambassadør: Sekretariatet orienterte om prosjektet Stopp hatprat som er på leting
etter unge ambassadører. Sekretær Emilie sender informasjonen til Feza, Omar, Mathias og Hodan
, og legger det opp på facebookgruppen til Sentralt ungdomsråd. Er du ikke med i gruppen: send en
melding til Emilie Geist på facebook, så ordner vi det.

Møtekritikk
Effektivt møte. Peppes er bedre enn Dominos.

God pizza.
Dominos pizza er best. Dumt at det er så få på møtet. God pizza. Jobbet bra til tross for frafall fra
mange bydeler. Frafallet burde gjøres noe med.
Likte pizzaen. Den var salt på kanten. Det var godt. Uvant. Godt med brus og snacks. Litt få på
møtet.
Koselig å være her igjen. Liker de nye stolene. Likte pizzaen. Synes folk sa bra ting. Kom frem til bra
ting. Fikk sagt mye. Negativt at mange ikke er her.
Likte mer enn maten. Ble tatt godt imot som ny.
Synes det var bra å ta en runde, og at man forstår ting som ny.
Likte stolene. Pizza med kebab manglet. Koselig. Tok opp noen få saker. Ble godt kjent. God
stemning. Ingenting negativt.
Positivt at Rami valgte Ivar som ordstyrer. Folk var aktive. Flott når folk tør å si det de mener. Folk
var aktive. Ble mye uro i blant. Mye bevegelse som gjorde det vanskelig å følge med.
Kjekt at det er mye diskusjon rundt maten. Skal lage poll på hva folk liker best. Kjedelig at folk ikke
dukker opp.
Flinke til å komme med varierte innspill. Sprekt av Ivar å hoppe inn som møteleder. Synd at folk
ikke dukker opp, men det er jo ingenting dere som har vært på møtet kan noe for.

Møtet heves 1920

