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Sak 156 Sak fra Ungdommens bystyremøte 2014 til helse- og sosialkomiteen - Styrk
helsetilbudene for ungdom i Oslo
Sendt til byrådet.

Bystyret har behandlet saken i møtet 18.06.2014 sak 156

FORSLAG:
Forslag fremsatt i komiteen:
Bjørnar Moxnes på vegne av R fremmer følgende forslag:
Bystyret forutsetter at barn og ungdom i alle Oslos bydeler sikres et likt skolehelsetilbud i tråd
med anbefalingene fra Helsedirektoratet.
Tone Tellevik Dahl på vegne av A og Bjørnar Moxnes på vegne av R fremmer følgende
forslag:
Bystyret ber byrådet sikre at tilbudet ved helsestasjonene også gjelder i skolens ferier.
Komitéleder Tone Tellevik Dahl på vegne av komiteen tar opp følgende forslag fra
Ungdommens Bystyremøte:
1.
I sin styrking av helsetilbud 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.
Tone Tellevik Dahl på vegne av A og Bjørnar Moxnes på vegne av R tar opp følgende forslag
fra Ungdommens Bystyremøte:
Det må være kommunepsykologer tilgjengelig for ungdom i alle bydeler.

Forslag fremsatt i bystyret:
Ivar Johansen på vegne av SV fremmet følgende alternative forslag til A og Rs forslag:

Det må være psykologer tilgjengelig for ungdom i alle bydeler.

Votering:
Rs forslag ble forkastet mot 2 stemmer (R).
A og Rs forslag ble forkastet mot 23 stemmer (A, R og MDG).
Helse- og sosialkomiteens innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
SVs alternative forslag til A og Rs forslag ble forkastet mot 26 stemmer (A, SV og R).

Etter dette er bystyrets vedtak:
1.
I sin styrking av helsetilbud 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.

Oslo bystyres sekretariat, den 19. juni 2014

Siv Songedal
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