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Sak 00/15 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Sigurd Log Røren og refereres av sekretær Sigrid Ryeng Alnes
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her

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!

a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
Andre orienteringer:

Sak 02/15

Hva er SUR?

Sakstype: Orientering/diskusjon

Bakgrunn: Sigurd holder en innledning om hva SUR er og hvordan SUR fungerer. Vi følger opp med en diskusjon
om hvordan SUR bør være i 2015.

Sak 03/15

UBM 2015

Sakstype: orientering

Bakgrunn: 3 og 12 februar 2015 arrangeres Ungdommens bystyremøte. Katarina og Maria holder en innledning
om hva UBM er, hvilken rolle SUR har og hvordan man må forberede sine LUR.

Sak 04/15

Årsberetning Vedlegg 1

Sakstype: vedtak

Bakgrunn: På UBM 2015 skal Sigurd og Maika legge frem årsberetning for SUR. Dette er et dokument som
oppsummerer hva SUR har gjort i løpet av 2014. Utkast til årsberetningen legges frem på møtet og SUR kan
komme med forslag til endringer. Les gjerne gjennom før møtet.
Forslag til vedtak: SUR vedtar årsberetning for 2014med eventuelle endringer

Sak 05/15

Valgkomitemandat vedlegg 2

Sakstype: vedtak

Svømmeaksjon: Hvert år vedtar UBM mandat for neste periodes valgkomite. SUR diskuterer forslag til
endringer til mandatet
Forslag til vedtak: SUR oversender forslag til valgkomitemandat med eventuelle endringer til UBM

Sak 06/15

Hyttetur

Sakstype: orientering/innspill

Bakgrunn: 6.-8. mars arrangeres det hyttetur for SUR for å ha opplæring, legge gode strategier for de vedtatte
UBM sakene og ikke minst, ha det sosialt og hyggelig. Turen er i utgangspunktet obligatorisk for SURrepresentanter.

Sak 07/15

Sykkelstrategi

Sakstype: orientering/diskusjon

Bakgrunn: I løpet av de neste månedene byrådet legge fram en sykkelstrategi for Oslo kommune for bystyret.
Vi har invitert de som jobber med strategien til å komme å fortelle litt om hva strategien inneholder. Vi kjører
påfølgende diskusjon om innspill fra SUR til fremtidig høring.

Byrådssak:
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_plansakinfo.asp…

Sak 45/14

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.

Møtekritikk

Vedlegg 1
ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014
Om Sentralt ungdomsråd:
Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte
Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdomsråd, samt leder og nestleder valgt på
Ungdommens bystyremøte
Jobber med saker som angår ungdom i hele Oslo
Følger opp de fem sakene fra Ungdommens bystyremøte
Høringsorgan for byomfattende saker og tiltak
Avholder månedlige møter (10 møter i 2014)
Deltar i faste kontaktmøter med Byråden for kultur og næring
I 2014 har Sigurd Log Røren ledet Sentralt ungdomsråd sammen med nestleder Maika Marie Godal
Dam. Arbeidsutvalget har bestått av leder og nestleder i tillegg til Maria Skage El-Yousef, Miriam
Naoum, Vemund Djupvik Rundberget og Katarina Frostmann Eisenstein.
Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i
Oslo) ved sekretær Sigrid Ryeng Alnes, samt prosjektleder for Ung Medbestemmelse Odrun Misje.
Oppmøte
Oppmøtet på SUR møtene har variert veldig de siste årene og i 2014. Året startet veldig bra med de
fleste bydeler representert på alle møter, men det har gått noe opp og ned i løpet av høsten. Bydeler
som Ullern, Vestre Aker og Grünerløkka har dessverre manglet representanter store deler av året som
også har påvirket oppmøte. På det meste har man vært 22 og på det minste 10. Jevnt over har man
ligget på rundt 50 % som er et greit oppmøte med tanke på at halvparten av de møteberettigede er
varaer. Det er uansett viktig å fortsette å minne rådsrepresentantene og bydelssekretærene på hvor
viktig det er at de møter opp.
Årsgjennomgang
Januar:
o Planlegging av og forberedelser til Ungdommens Bystyremøte(UBM). Årsberetning for
SUR skrives og vedtas i SUR. Workshop om saksfremming til UBM. Planlegging av
SUR-hyttetur.
o Møtevirksomhet: SUR-møte. 2 AU-møter. UBM-arbeidsgruppe. Infomøte for nye
UBMere.
Februar:
o Gjennomføring av UBM 2014.
 UBM åpnet av ordfører Fabian Stang og Khamshajiny Gunaratnam (Ap) på
dag 1. Utdanningsbyråd Anniken Hauglie på dag 2.
 UBM velger ny SUR-ledelse.
 UBM vedtar fem saker.
o Planlegging av SUR-hyttetur. Opplæring av ny leder og nestleder. Planlegging av
opplæring av AU.
o Møteaktivitet: AU-møte. UBM. Møte om bademelding.
o Mediearbeid: Innslag med leder på NRK Østlandssendingen om UBM sakene

Mars:
o SUR velger nytt AU. Hyttetur med opplæring av SUR og utarbeidelse av strategier for
UBM-sakene. AU-opplæring. Arbeidskveld med ferdigstilling av strategier. Årsmøte i
UngOrg. Høringssvar på Skateplan for Oslo kommune. Ferdigstilling av
ungdomshøringsrapporten om skole.
o Møteaktivitet: SUR-møte. AU-overlapp. AU-møte. Dialogmøte om strategi for psykisk
helsearbeid i oslo kommune.
April:
o Bostedsløse aksjon. Arbeidskveld med arbeid rundt UBM sakene. Uttalelse om
Ungdommens Storting. Sett på forslag til kommuneplan. Ungdomshøringsrapport sendt i
trykken.
o Møteaktivitet: SUR-møte med orientering om kommuneplanarbeidet fra byrådsavdelingen
for Finans. 2 AU-møter. Kontaktmøte med byråd Hallstein Bjercke. Deputasjon om
«Vekk med trynefaktor» og «Politisk fravær i ungdomsskolen» i utdanningskomiteen.
o Mediaarbeid: SiD om politisk fravær
Mai:
o
o

o
Juni:
o
o

Gjennomført aksjon om trynefaktor. Levert høringssvar på kommuneplan. Vedtatt
fremtidserklæring. Framlegg av UBM sakene for Oslo Bystyre.
Møteaktivitet: Sur-møte. 2 AU-møter. Lobbymøte for politisk fravær med Torbjørn
Furulund(frp). Deputasjon om «Ungdomspris til Ungdom» i miljø- og
samferdselskomiteen. Presentert viktige utfordringer for ungdom for programseminaret til
Oslo SV.
Arrangert sekretærtreff for sekretærene for de lokale ungdomsrådene(LUR).

Lagt fram fremtidserklæring i forbindelse med grunnlovsjubileet. Traff Tromsø
ungdomsråd for erfaringsutveksling og sosialisering. Søkt penger til gjennomføring av
lederkurs for LUR til høsten. Valg av tema til ungdomshøring 2014. Sommeravslutning.
Møteaktiviteter: SUR- møte og sommeravslutning. Deputasjon om «bedre helsetilbud for
ungdom» og «Verdige løsninger for bostedsløse) i helse- og sosialkomiteen.
Evalueringsmøte med AU.

Juli: Sommerferie
August:
o Oppstart SUR. Sendt høringssvar på handlingsplan for psykisk helsearbeid. Satt ned
arbeidsgruppe for ungdomshøring. Aksjonsverksted på SUR-møtet.
o Møteaktivitet: Au-møte, SUR-møte; aksjonsverksted ved Natalie Ekroll,
September
o Deltatt på utvekslingskonferanse med ungdommer fra Praha. Arrangert arbeidskveld;
planlegging av aksjon. Gjennomført aksjon for bedre svømmeundervisning. Deltatt på
debatt om ungdom og seksualitet. Startet arbeidet med Oslo kommunes budsjett 2015.
o Møteaktivitet: 2 AU-møter, SUR-møte, Møte med byråden for helse og sosiale tjenester
om psykisk helse

Oktober
o Gjennomført ungdomshøring om Mangfold. Arbeidskveld; Planlegging av aksjon.
Gjennomføring av aksjon «Ungdomspris til Ungdom». Gjennomgått budsjettforslaget til
Oslo kommune 2015 og vedtatt SURs budsjettinnspill. Gitt innspill til «Behovsplan for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet». Opplæring for LUR.
o Møteaktivitet: 2 AU-møter. SUR-møte. Møte med Solveig Horne om
ungdomsrådskanalen og ungdomsmedvirkning. Møte med representanter for resten av
fylkesungdomsrådene og diskutert mulighet for nasjonalt ungdomsråd. Budsjettdeputasjon
hos «helse og sosialkomiteen». Møte med østlandssamarbeidet ung.
o Media: Oppslag i OsloBy 24.10.14 om ungdomsprisaksjon.
November
o Arbeidskveld; planlegging av aksjon. Holdt innledning på UNICEFS feiring av
barnekonvensjonens 25. årsjubileum.
o Møteaktivitet: 2 AU-møter. Budsjettdeputasjoner med «Kultur og utdanningskomiteen»
og « Miljø og samferdelskomiteen». Deputasjon med «helse og sosialkomiteen» om
handlingsplan for uønsket svangerskap og abort. Møte med byrådet om kjønnsmangfold
og frihet, for likeverd uavhengig av kjønnsidentitet og seksuell orientering. Kontaktmøte
med konstituerende byråd for kultur og næring.
Desember
o Gjennomført fakkeltog og markering for bedre skolehelsetjeneste. Startet arbeidet med
UBM.
o Møtevirksomhet: AU-møte. SUR-møte. UBM arbeidsgruppemøte. Ferdigstilt rapport om
ungdomshøring tema mangfold.
o Media: TV2 nyhetene 3.12. om aksjon for bedre skolehelsetjeneste.
Sakene fra Ungdommens bystyremøte 2014
På Ungdommens bystyremøte (UBM) 2014 ble fem saker valgt ut til ordinær behandling i bystyret. Under
følger en gjennomgang av de enkelte sakene, og hvordan vi har jobbet med dem.
Verdige Løsninger for bostedsløse i Oslo
UBMs vedtak 13.02.2014:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må sørge for en umiddelbar styrkning av antall midlertidige
overnattingsplasser, i samarbeid med ideelle aktører, for å sikre at ingen bostedsløse
tvinges til å sove ute.
En økning av standarden på midlertidige overnattingsplasser som innebefatter en
forbedring av dusj- og toalettilbud
At det bygges flere kommunale boliger
At alle kommunale boliger legges til områder der det finnes relativt få av disse, med mål
om en jevnt fordelt kommunal boligmasse
Dette er en sak som engasjerte mange under UBM og også senere. SUR arrangerte våren 2014 en
aksjon som gikk ut på å sove ute i solidaritet med de bostedsløse. Det ble dessverre ikke en
overnatting, men det ble en hyggelig kveld med banner og en god del folk. Senere den samme våren,
ble det også arrangert en deputasjon i forkant av behandlingen av saken. Bystyret vedtok kun en liten
del av saken, som handler om at det skal jobbes med å spre de kommunale boligene med mål om en
jevnt fordelt kommunal boligmasse. Vedtaket er vagt og betyr dessverre veldig lite i praksis.
Bystyrets vedtak 18.06.2014:
Nye kommunale boliger legges fortrinnsvis til områder der det finnes få av disse, men mål om jevnt
fordelt kommunalt boligmasse.

Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo
UBMs vedtak 13.02.2014:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må øke bevilgningen til skolehelsetjenesten slik at antall årsverk blir
tilfredsstillende. Dette må gjøres i dialog med ungdom og de ansatte i skolehelsetjenesten
Oslo kommune må overta ansvaret for skolehelsetjenesten fra bydelene
I sin styrking av helsetilbud for ungdom, må Oslo kommune fokusere på tre hovedområder:
Kvalitet, tilgjengelighet og informasjon
Oslo kommune må øke fokus på å ha gode rådgivere i skolehelsetjenesten, og ikke minst ha et
tilbud som er riktig i henhold til loven
Det må være kommunepsykologer tilgjengelig for ungdom i alle bydeler
Kuttet i bevilgning til Sex og Samfunn må reverseres, og tilskuddet må ytterligere økes.
Helsetjenesten har vært en viktig sak for Sentralt Ungdomsråd i flere år, og ungdommer har gjentatte
ganger stemt det frem som en av de fem viktigste sakene. Elevorganisasjonen i Oslo og
helsesøsterforbundet har også samarbeidet med oss med dette. Vi har vært på deputasjon for bedre
helsetjeneste, på dialogmøte med Oslo kommune og arrangert aksjon i samarbeid med
Elevorganisasjonen i Oslo og Helsesøsterforbundet. Gjennom dette har vi til en viss grad fått
gjennomslag. I budsjettet økes bevilgningen til skolehelsetjenesten på 21 millioner, men dette er ikke
øremerkede midler. Samtidig må bydelene gjøre store kutt i sine budsjetter som de selv avgjør hvor
skal tas, noe som kan gå hardt utover blant annet skolehelsetjenesten framfor den styrkingen vi
egentlig trenger.
Bystyrets vedtak 18.06.2014:
1. I sin styrking av helsetilbudet for ungdom, må Oslo kommune fokusere på tre hovedområder.
Kvalitet, tilgjengelighet og informasjon
2. Oslo kommune må øke fokus på å ha gode rådgivere i skolehelsetjenesten, og ikke minst ha et
tilbud som er riktig i henhold til loven,
Ungdomspris for ungdom
UBMs vedtak 13.02.2014:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune og Ruter må senke prisen på 30-dagersbilletten for barn, ungdom og studenter
til 200 kroner.
Oslo kommune må kreve at private aktører senker prisene på barne- og ungdomsbilletter
Det må være barneprisbillett for ungdom fram til fylte 18 år på enkeltbilletten
Det skal være et tilbud om 365 dagers billett for barn, ungdom og studenter. Tilbudet burde,
på lik linje med 30 dagers billetten, åpnes og settes til en rimelig pris slik at det lønner seg for
kundene å velge dette.
Litt om hvordan man har jobbet med saken og resultatene av bystyrets behandling
Bystyrets vedtak 03.09.2014:
Det foreligger ingen flertallsvedtak fra bystyret.
Vekk med trynefaktor
UBMs vedtak 13.02.2014:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må starte opp et prøveprosjekt med anonym retting av heldagsprøver på et
utvalg av ungdoms og videregående skoler i Oslo.

Utdanningsetaten må, i samråd med aktuelle aktører, utføre en evaluering av prøveprosjektet
med anonym retting av heldagsprøver. Dette bør danne utgangspunkt for en ny vurdering av
hvorvidt man bør innføre anonym retting i osloskolen.
Både elevens og skolens navn skal være anonymt ved skriftlig eksamen i ungdoms- og
videregående skole.
Denne saken viste det seg raskt å være store muligheter for å få igjennom. I april var vi på deputasjon i
utdanningskomiteen og i mai gjennomførte vi aksjonen «Helt anonym» hvor en gjeng med
ungdommer møtte opp utenfor Oslo rådhus med banner og ansiktsmaling og krevde en slutt
trynefaktor i osloskolen. I juni vedtok bystyret at byråden, i regi av utdanningsetaten, skulle sette i
gang et prøveprosjekt med anonym retting. Prosjektet settes i gang på et utvalg skoler i løpet av våren
2015. SUR fikk dermed fult gjennomslag for saken.
Bystyrets vedtak 18.06.2014:
Bystyret ber byrådet gjennomføre et prøveprosjekt med anonym retting i tråd med intensjonene i
forslaget til Ungdommens bystyremøte(UBM), på egnet måte.
Politisk fravær på ungdomsskolen
UBMs vedtak 13.02.2014:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må innføre politisk fravær i ungdomsskolen på lik linje med videregående
skole
Før Bystyrets vedtak var det en del intensivt arbeid med saken om politisk fravær på ungdomsskolen i
SUR. I april var SUR på deputasjon i kultur- og utdanningskomiteen og senere samme måned skrev vi
et leserinnlegg til Si ;D angående politisk fravær.
Noen partier var positive til saken fra starten av (AP, SV og R), mens flertallet (H, V, KrF) var
bestemte på å ikke vedta saken slik UBM hadde vedtatt den. H, V og KrF stemte heller for MDGs
forslag. Venstre vippet spesielt og gikk blant annet ut i media sammen med Elevorganisasjonen i Oslo
(EO) den 7. mai 2014 og sa at de var for saken. I artikkelen står det også at det var et forventet flertall
for saken i bystyret, men Venstre snudde og stemte imot UBM-vedtaket og for MDGs vedtak.
I mai dro vi så på et lobbymøte med Torbjørn Furulund (FrP) for å se hvordan FrP lå i forhold til
saken, men det ble flertall for MDGs forslag.
Bystyrets vedtak 18.06.2014:
1. Byrådet bes endre permisjonsreglene slik at permisjon innvilges i inntil 10 dager per skoleår
når dette fremstår som forsvarlig jmf. Opplæringslova § 2-11, med unntak for rene
ferieaktiviteter som ikke kan begrunnes i hensyn til barnet.
Saken ble behandlet sammen med sak om forslag til endringer i permisjonsreglene fra MDG. I tillegg
til dette vedtaket er politisk fravær nå spesifisert som eksempel på noe skolene kan gi gyldig permisjon
for.

Vedlegg 2
Mandat for Valgkomiteen
Vedtatt av UBM 2014
1.

Formål
Dette dokumentet gir retningslinjer for arbeidet til Sentralt Ungdomsråds(SURs) valgkomité.
Valgkomiteen velges av Ungdommens Bystyremøte i henhold til SURs vedtekter.
Valgkomitéen skal komme med innstilling til leder og nestleder av Sentralt
Ungdomsråd(SUR) i Oslo. De skal se etter hva som gagner rådet og personer som kan utgjøre
et godt lederskap. En god leder/nestleder burde inneha kvaliteter som motivasjon,
engasjement, evne til å mobilisere og engasjere de lokale ungdomsrådene, være
Osloungdommens stemme, ønske det beste for SUR, være inkluderende og pålitelig. I tillegg
bør disse to kunne samarbeide godt, med hverandre og med rådet. Nestleder må ha mulighet til
å ta over leders oppgaver. Valgkomiteen må også ha et langsiktig perspektiv.

2.
2.1
2.2
2.3

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteens arbeid består i å lage innstilling leder og nestleder for neste år.
Valgkomiteen innstiller på ny valgkomité til SUR, som videre innstiller ovenfor UBM
Valgkomiteen finner og innstiller på nytt arbeidsutvalg til Sentralt ungdomsråd i etterkant av
UBM
Forslaget skal lages på grunnlag av grundige intervjuer med kandidater som har meldt sin
interesse
Valgkomiteen skal synliggjøre sitt arbeid til hele organisasjonen, og hvordan man kan
komme med innspill til dens arbeid.
Valgkomiteen har møterett på alle SUR-møter, og burde etterstrebe å stille med minst én
representant på hvert av disse.

2.4

2.5
2.6

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Sammensetning
Komiteene skal bestå av 3-5 medlemmer
Man skal etterstrebe og ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn i komiteen.
Det skal sitte minst en representant fra LUR og en fra SUR i komiteen
I tillegg til de øvrige representantene skal det sitte en representant fra UngOrg i valgkomiteen.
Øvre aldersgrense for å sitte i valgkomité er 21 år, med unntak av ungorg representanten som
må være under 26. I tillegg må minst ett medlem være under 16 år ved valgtidspunktet.
UBM delegerer til AU i UngOrg å oppnevne UngOrgs representant i valgkomiteen.
Valgkomitémedlemmer kan kun stille til gjenvalg to ganger.

4.
4.1

Taushetsplikt
Valgkomiteens medlemmer er pålagt taushetsplikt

5.
5.1

Inhabilitet
Et medlem i valgkomiteen regnes som inhabil dersom valgkomitémedlemmet:
er i nær familie med den aktuelle kandidaten
har et kjærlighetsforhold til kandidaten

5.2

Når et medlem av valgkomiteen er inhabil kan han/hun ikke være tilstede når den aktuelle
personens kandidatur blir diskutert og avgjort.
Dersom et medlem i valgkomiteen ønsker å melde sitt kandidatur til leder, nestleder eller AU,
må vedkommende trekke seg fra valgkomiteen senest en måned før valget.
Et komitémedlem kan selv erklære seg inhabil i situasjoner hvor de er nær venn med en
aktuell kandidat

5.3
5.4

6.
6.1

Kriterier for valg til leder, nestleder og AU
SURs forretningsorden sier at det skal etterstrebes minst 40 prosent representasjon av begge
kjønn.

7.
7.1

Supplering
SUR kan supplere valgkomiteen til erstatning for medlemmer som trekker seg i perioden
mellom to UBM.
SUR kan supplere inn nye medlemmer som leder, nestleder og AU-medlem til erstatning for
medlemmer som trekker seg i perioden mellom to UBM.
Valgkomiteen innstiller til suppleringsvalg på bakgrunn av det arbeidet de gjorde før UBM
samt intervjuer med eventuelle nye kandidater.

7.12
7.23

