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1. Åpning
Ungdommens Bystyremøte 2008 er det tolvte i rekken. Møtet ble åpnet klokka 09.10 av
tidligere leder og nestleder i Sentralt Ungdomsråd, Guro Lystad og Helge Øvreness.
Martin Eckhoff Andresen fra Barne- og Ungdomsrådet i Oslo hilste bystyremøtet.
Ungdommens Bystyremøte ble satt klokken 09.22 med 73 delegater.

2. Konstituering
Martin Nielsen fra Hyperion Oslo ble enstemmig valgt til bisitter.
Guro Lystad og Helge Glåmseter Øvreness ble enstemmig valgt til ordstyrere.
Baguma Buranga og Martin Eckoff Andresen ble enstemmig valgt til referenter.
Live Fossmark og Siri Eriksen som byttes ut med Kamile Gürsel og NN klokka 12.00 ble
foreslått som tellekorps. De foreslåtte personene ble enstemmig valgt til tellekorps.
Manvi Rohatvi og Erlend Drotninghaug ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.
Eli Willumsen orienterte med praktisk informasjon. Deltagerne ble informert om at de som er
under 16 år må ha foreldrenes samtykke for å bli fotografert i forbindelse med UBM. Det ble
oppfordret til å melde seg på for å delta på tredje og siste dag av UBM, 17. april, der
deltagerne skal på møte med politikere fra Oslo bystyre.
Martin Nielsen orienterte om forretningsorden (se vedlegg 2).
Forslag til dagsorden ble enstemmig vedtatt (se vedlegg 1).
Forslag til forretningsorden (se vedlegg 2) med følgende to endringer ble enstemmig vedtatt:
• Alle mobiltelefoner skal være skrudd av under hele Ungdommens Bystyremøte
• Delegater tegner seg til replikk ved å holde opp et ark med en hvilken som helst farge
bak delegatskiltet.
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3. Orientering og debatt om forslagene
1: Fritid, idrett og kultur
Forslag 1.1: Lovfestet ungdomshus
Mange bydeler i Oslo har ungdomshus, men sliter med å opprettholde dem på grunn av dårlig
økonomi. UBM mener det er feil at bydelens egne økonomiske vansker går ut over
ungdomstiltak først.
Ungdomstiltak er forebyggende, særlig ungdomshusene som er et fritidstilbud. Derfor bør det
lovfestes rett til ungdomshus i alle bydeler.
UBM mener:
A) Det bør lovfestes rett til ungdomshus i alle bydeler.
B) Det bør også opprettes et overordnet råd for ungdomshus for å gi ungdom mer
innflytelse.
Forslag 1.2: Felles skolebevis
Osloskolenes elever har ingen form for felles skolebevis. Skolene har til nå gitt dette selv med
stor forskjell på kvalitet. Dette fører til at noen bevis ikke blir godtatt og dermed at ungdom
ikke får rabatt.
UBM mener:
A) Det bør utvikles et felles skolebevis- ordning av Oslo kommune.
Forslag 1.3: Flerbrukshaller
UBM mener at det trengs flere og bedre flerbrukshaller (f.eks med dansesal, skatebane,
klatrevegg i tillegg til vanlig idrettsanlegg) i Oslo for ungdom. UBM mener også at Osloklubbenes (VIF, Lyn og Skeid) utbyggingsmuligheter bør likestilles samtidig som disse
arenaene brukes til egne kommunale prosjekter for ungdom.
UBM mener:
A) Det trengs flere og bedre flerbrukshaller i Oslo. Disse bør skapes i samarbeid med
Oslo-klubbene i tillegg til egne kommunale prosjekter for ungdom.
B) Oslo-klubbene SKEID, VIF og Lyn likestilles i henhold til støtte fra kommunen

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om fritid, idrett og kultur:
Gutter:
60%
Jenter:
40%
Votering
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Endringsforslag 1.1.A.1:
Endre punkt A) til ”Det bør lovfestes at det skal være et ungdomshus i hver bydel.”
Forslaget ble vedtatt.
1.1
Ingressen ble vedtatt.
1.1.A
Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer med ovenstående endringsforslag.
1.1.B
Forslaget falt.
1.2
Ingressen ble vedtatt.
1.2.A
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.
1.3
Ingressen ble vedtatt.
1.3.A
Vedtatt mot 7 stemmer.
1.3.B
Forslaget falt.
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2: Skole (faglig innhold)
Forslag 2.1: Forsøksordning med valgfritt sidemål
Den toårige forsøksordningen med valgfritt sidemål er nå avsluttet, og vi har fått se resultater.
For å gjøre det attraktivt for elevene å ha sidemål, på tross av at de kan søke fritak, er det
nødvendig å reformere sidemålsfaget slik at det i større grad appellerer til elevene. Med en
forbedret sidemålsundervisning vil det være rom for en ny forsøksordning i Oslo.
UBM mener:
A) Ungdommens Bystyremøte ønsker at Oslo Kommune skal søke om en ny toårig
forsøksordning for valgfritt sidemål i Oslo. Før ordningen trer i kraft skal det
utvikles et eget nynorskfag som skal tilbys på lik linje med de andre språkfagene
som fransk, tysk og spansk i den videregående skolen. Læringskravet om å kunne
lese og forstå nynorsk beholdes i det tradisjonelle norskfaget, mens
skriveopplæring gis i det nye nynorskfaget som skal opprettes. Det er av
avgjørende betydning å tenke nytt i forhold til tidligere nynorskundervisning når
dette faget skal skapes.
B) Ungdommens Bystyremøte ønsker at Oslo Kommune skal søke om en ny toårig
forsøksordning for valgfritt sidemål i Oslo. Det tradisjonelle norskfaget deles opp i
to, der den skriftlige nynorskopplæringen skilles ut i et eget fag, mens kravet om å
kunne lese og forstå nynorsk opprettholdes i det tradisjonelle norskfaget. Det skal
være mulig å søke fritak fra nynorskfaget. Det er av avgjørende betydning å tenke
nytt i forhold til tidligere nynorskundervisning når dette faget skal skapes.

Forslag 2.2: Forsøksordning med lengre skoledager på grunn- og videregående skole
Osloskolen er i dag preget av relativt korte skoledager, både på grunn- og videregående skole.
I tillegg stilles det krav om hjemmearbeid i form av lekser fra elevenes side. Dette er en
praksis som lett kan skape og videreføre forskjeller mellom forskjellige lag av befolkningen.
Noen elever får mye hjelp til leksene av foreldre som er til stede og har stor kunnskap og
utdanning, mens andre ikke er så heldige. Dette kan føre til økte klasseforskjeller i
Osloskolen.
I tillegg til dette blir det viktigere og viktigere med fremmedspråkkunnskaper i stadig yngre
alder. For å bedre språkopplæringen og hindre sosiale forskjeller i skolen foreslår vi derfor:
A) Ungdommens Bystyremøte oppfordrer Oslo Kommune til å gjennomføre en
prøveordning med lengre skoledager i grunn- og videregående skole. Det økte
timeantallet skal benyttes til et økt fokus på fremmedspråkopplæring, som skal
begynne tidligere. Det skal også stilles lavere krav til hjemmearbeid fra elevenes side
ettersom skoledagen har blitt lengre.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om faglig innhold i skolen:
Gutter:
65%
Jenter:
35%
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Votering
2.1
Ingressen ble vedtatt.
Endringsforslag 2.1.A.1:
Stryk ”i den videregående skolen”.
Forslaget ble trukket.
Endringsforslag 2.1.A.2:
Legg til ”og på ungdomsskolen” etter ”i den videregående skolen”.
Forslaget ble vedtatt.
2.1.A
Forslaget ble vedtatt med ovenstående endringsforslag.
2.1.B
Forslaget falt.
2.2
Ingressen ble vedtatt.
Endringsforslag 2.2.A.1
Stryk setningen ”det økte timetallet skal benyttes på et økt fokus på fremmedspråkopplæring,
som skal begynne tidligere”.
Forslaget falt.
2.2.A
Forslaget ble vedtatt.
Etter pause ble UBM satt igjen med 72 delegater.
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3: Likestilling og inkludering
Forslag 3.1: Kvotering
Det er en grunnleggende oppfatning at Norge er et likestilt og inkluderende samfunn. Dette er
ikke tilfellet. Kvinner tjener fortsatt 40 % mindre enn menn. Det er også et stort antall
selvmordsforsøk blant unge homofile, det samme gjelder også blant unge tamilske jenter.
A) UBM ønsker økt kvotering for å endre de allerede eksisterende samfunnsskillene
basert på et mannsdominert samfunn.
B) Nei til kvotering. Menn og kvinner bør stille på likt grunnlag. De bør ansettes på
grunn av deres kvalifikasjoner og utdanning, ikke ut ifra kjønn.
Forslag 3.2: Inkludering av minoriteter
Vi ønsker å fremme inkludering av minoriteter i Oslo. Oslo er en geografisk delt by som avler
flere fordommer enn gjensidig respekt. Vi mener at Oslo bør fremme inkludering av
minoriteter ved å opprette asylmottak og kommunale boliger på vestkanten.
A) Vi ønsker å opprette asylmottak og kommunale boliger på vestkanten for å bidra til å
minske skillet mellom øst og vest, og også desentralisere prosentantallet av
minoriteter på østkanten.
Forslag 3.3: Friskole / privatskoleloven
Vi diskuterte hvorvidt det er hensiktsmessig å ha privatskoler som settes opp mot det
offentlige tilbudet, og om vi bør ha fritt skolevalg eller ei.
A) Det som omtales i dag som private skoler bør endres til friskoler i lovgivningen.
Friskoler er ikke ”private”. Friskoler gir et bredere tilbud til de som ønsker et annet
religiøst, filosofisk eller pedagogisk grunnlag i utdanningen enn det de offentlige
skolene tilbyr.
B) Nei til privatskoler fordi de gir grunnlag til økt økonomisk diskriminering. Alternative
undervisningstilbud bør bygges inn i det offentlige tilbudet.
C) Fritt skolevalg bør avskaffes, fordi dette bidrar til å øke skillet mellom A- og B- skoler.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om likestilling og inkludering:
Gutter:
50%
Jenter:
50%
Votering
Det ble vedtatt at det skal benytte alternative voteringer der flere forslag er direkte
motstridende.
Endringsforslag 3.1.1
Stryk ”kvinner tjener fortsatt 40% mindre enn menn”.
Satt opp mot 3.1.2.
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Endringsforslag 3.1.2
Endre ”kvinner tjener fortsatt 40% mindre enn menn” til ”kvinner tjener 15% mindre enn
menn, noe vi i vårt samfunn må bekjempe”.
Forslag 3.1.1 og forslag 3.1.2 ble satt opp mot hverandre. Forslag 3.1.2 fikk flertall.
Forslag 3.1.2 ble vedtatt mot fire stemmer.
Endringsforslag 3.1.3
Legg til ny setning etter ”noe vi i vårt samfunn må bekjempe”: ”I dagens samfunn
videreformidles maktstrukturer basert på kjønn. Menn ansetter menn, og kvinner får ikke
anledning til å delta i samfunnet på lik linje”
Forslaget falt.
Endringsforslag 3.1.4
Stryk setningen ”det samme gjelder også blant unge tamilske jenter”.
Forslaget ble vedtatt.
Endringsforslag 3.1.5
Legg til ny setning på slutten av innledningen: ”Kjønnsrollene i samfunnet ødelegger for
både kvinner og menn. UBM mener at det er feil at mennesker blir møtt med ulike
forventninger og sanksjoner på grunn av kjønn og ikke ut fra personlige egenskaper”.
Forslaget ble vedtatt.
3.1
Ingressen ble vedtatt med de ovenfor nevnte endringsforslag.
Endringsforslag 3.1.A.1
Stryk ”basert på et mannsdominert samfunn”.
Forslaget ble vedtatt.
3.1.A
Forslaget falt.
3.1.B
Forslaget ble vedtatt.
Endringsforslag 3.1.C
Nytt punkt C): ”Det burde være anonyme jobbsøknader i stedet for kvotering”.
Forslaget falt.
3.X.1
Det ble fremmet forslag om å ta votering om ingressen etter voteringen av kulepunktet.
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Forslaget ble vedtatt.
3.X.2
Det ble fremmet forslag om å ta voteringen om ingressen på nytt.
Forslaget falt.
3.2.A
Forslaget ble vedtatt.
Endringsforslag 3.2.1
Endre ”på vestkanten” til ”jevnt utover byen”.
Forslaget ble vedtatt.
Endringgsforslag 3.2.2
Endre ”geografisk delt by” til ”klassedelt by”.
Forslaget falt.
3.2
Ingressen ble vedtatt med de ovennevnte endringsforslag.
3.3.A
Forslaget falt.
3.3.B
Forslaget ble vedtatt.
Endringsforslag 3.3.C.1
Endre punktet til ”Det bør gås tilbake til en inntaksordning som bygger på prinsippet om en
kombinasjon av geografi og karakterer. Verken karakterbasert inntak eller inntak basert på
bosted vil være en god modell”.
Forslaget falt.
3.3.C
Forslaget falt.
Endringsforslag 3.3.D
Nytt punkt D): ”Staten bør ikke gi støtte til andre private skoler enn de som tilbyr et
alternativt pedagogisk system”.
Forslaget ble vedtatt.
3.3
Ingressen ble vedtatt.
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4: Ungdoms innflytelse
Forslag 4.1: Stemmerett for 16- åringer
Når vi som 16 år blir sett på som voksne på bussen, når vi betaler skatt, at vi kan bli satt i
fengsel og bestemme om vi vil ha barn – hvorfor kan vi ikke som 16 år ha stemmerett i valg?
Ungdom er en stor brukergruppe av kommunale tjenester og våre meninger må telle også i
valget.
UBM mener:
A) at Oslo kommune bør gå inn for en prøveordning hvor 16-åringer får mulighet til å
stemme.
B) at stemmerettsalderen senkes til 16 år.
Forslag 4.2: Opplæring av ungdomsråd
Det finnes i dag ungdomsråd i alle de 15 bydelene. For at ungdomsrådene skal ha reell
innflytelse er det nødvendig med skolering av de tillitsvalgte i for eksempel hvordan bydelen
fungerer.
A) UBM foreslår at ungdomsrådene får midler til opplæring, som de selv kan disponere
til de tiltakene de finner nødvendig.
Forslag 4.3: Retningslinjer til ungdomsråd
Alle ungdomsråd bør ha retningslinjer når det gjelder mandat, valg, møtehonorar, valg og
møteregler. Ungdomsrådene må være demokratiske og ha legitimitet.
A) Det bør utarbeides felles retningslinjer for alle ungdomsrådene i Oslo. Dermed
unngår en urettferdighet mellom ungdomsrådene og gir like rettigheter og muligheter
for alle ungdomsrådene.
Forslag 4.4: Program om ungdomsinnflytelse i skolen
UBM mener at det bør vurderes et program for ungdomsskolen i Oslo med tema
ungdomsinnflytelse. Det bør lages informasjon om ulike ungdomsorganisasjoner og andre
arena der ungdom kan fremme sine saker. Det er viktig at unge får vite hvilken mulighet de
har for å påvirke.
UBM mener:
A) at det bør utarbeides et program for ungdomsinnflytelse på ungdomsskolene i Oslo.
Politikerne må være mer synlige for ungdom og de unge må få mer kjennskap til
hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om ungdoms innflytelse::
Gutter:
62%
Jenter:
38%
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Votering
Endringsforslag 4.1.A.1
Endre punktet til: ”Oslo kommune bør gå inn for en prøveordning hvor 16-åringer får
mulighet til å stemme ved kommunevalg”.
Forslaget ble vedtatt.
4.1.A
Forslaget ble vedtatt mot 20 stemmer, med ovenstående endring.
4.1.B.1
Legg til ”ved lokalvalg” på slutten.
Forslaget ble vedtatt mot 14 stemmer.
4.1.B
Forslaget falt.
Endringsforslag 4.1.C
Nytt punkt: ”Oslo kommune må sørge for å ha valginformasjon som snakker ungdommens
språk”.
Forslaget ble vedtatt.
Endringsforslag 4.1.1
Endre første setning til ”16-åringer blir sett på som voksne på bussen, vi betaler skatt, vi kan
bli satt i fengsel og bestemme om vi vil ha barn –”.
Forslaget ble vedtatt.
4.1
Ingressen ble vedtatt.
4.2
Ingressen ble vedtatt.
4.2.A
Vedtatt mot 10 stemmer.
4.2
Ingressen ble vedtatt mot 3 stemmer.
4.3.A
Forslaget ble vedtatt mot 14 stemmer.
4.3
Ingressen ble vedtatt.
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Endringsforslag 4.4.A.1
Endre siste setning til: ”Politikerne og representanter for organisasjoner, ungdomsråd og
lignende må være synlige for ungdom og de unge må få mer kjennskap til hvordan
lokaldemokratiet fungerer.”
Forslaget ble vedtatt.
4.4.A
Forslaget ble vedtatt med ovenstående endring.

Byråd Torger Ødegård hilste bystyremøtet.
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5: Ungdoms økonomi
Forslag 5.1: Etableringsstøtte
Det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet i Oslo, og for unge studenter er dette spesielt
vanskelig. På grunn av utdanning er det begrenset mulighet for arbeid og inntekt som dekker
de grunnleggende behovene, i tillegg til dette har studenter ofte høy gjeld som tar tid å
tilbakebetale.
A) UBM ønsker at det skal settes av en pengepott som skal hjelpe ungdom som studerer å
flytte ut/komme inn på boligmarkedet. Tilbudet skal være behovsprøvd.
Forslag 5.2: Ungdom i jobb
Ungdom under 18 år sliter med å få seg jobb. Det skal lønne seg for alle arbeidsgivere å
ansette ungdom. Vi vil at ungdom skal bli mer selvstendig og tjene penger på egenhånd.
A) UBM ønsker at det skal etableres en jobbank der ungdom og arbeidsgivere kan finne
hverandre. Det bør være en nettside, og et opplysningskontor hvor ungdom kan
henvende seg.
Forslag 5.3: Sunn ungdom
Det skal lønne seg for ungdom å velge å spise frukt og grønt.
UBM mener:
A) at momsen på frukt og grønt skal kuttes.
B) at momsen på frukt og grønt skal kuttes, og kompenseres ved at momsen på ”godteri”
skal økes.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om ungdoms økonomi:
Gutter:
50%
Jenter:
50%
Votering
5.1.A.1
Stryk ”Tilbudet skal være behovsprøvd”.
Forslaget falt.
5.1.A
Forslaget ble vedtatt mot 16 stemmer.
5.1
Ingressen ble vedtatt mot 5 stemmer.
5.2
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Forslag og innledning ble stemt over i blokk.
Forslaget ble vedtatt.
5.3
5.3.A ble satt opp mot 5.3.B. Forslag A) fikk flertall.
5.3.A ble vedtatt mot 8 stemmer.
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6: Miljø og kollektivtrafikk
Forslag 6.1: Billigere kollektivtransport
Oslos kollektivtilbud må bli bedre. I Oslo står veitrafikken for over halvparten av
klimagassutslippene, og det er nødvendig å redusere biltrafikken og å legge til rette for økt
bruk av kollektivtransport. UBM ønsker:
A) Et billigere kollektivtilbud, og at aldersgrensen for barnebillett økes til 18 år.
B) Halv-og helårskort på kollektivtilbudet i Oslo.
C) Å få på plass ordninger der bedrifter og skoler støtter sine ansatte og sine elever med
månedskort.
Forslag 6.2: Bedre kollektivtilbud
Det er viktig med et generelt bedre kollektivtilbud, da dette vil redusere bilbruken. Med flere
ruter, oftere avganger samt avganger utover natten, vil det bli enklere og tryggere å ferdes i
Oslo.
UBM ønsker:
A) å utvide rutenette i Oslo.
B) Hyppigere og flere avganger, både på dagtid og om natten.
Forslag 6.3: Etisk samarbeid
Slik det er i dag bruker Oslo kommune selskapet Connex / Veolia i stadig flere anledninger,
blant annet i kollektivsektoren. Dette er det samme selskapet som arbeider på den okkuperte
vestbredden ved å bygge t-bane fra ulovlig bygde bosetninger i strid med folkeretten. Connex
/ Veolia arbeider også for å privatisere vann som andre steder har ført til at mange har mistet
drikkevannet sitt.
UBM ønsker:
A) at Oslo kommune bryter alle relasjoner med Connex / Veolia.
B) at Oslo kommune skal undersøke at de ikke har eller skal få nye kontrakter med
bedrifter / selskaper som bruker/ fører til barnearbeid, våpenhandel, bidrar til krig,
dårlige arbeidsforhold eller forurensing.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om miljø og kollektivtrafikk:
Gutter:
100%
Jenter:
0%
Votering
Endringsforslag 6.1.A.1
Legg til ”for ungdom” etter ”et billigere kollektivtilbud”.
Forslaget ble vedtatt.
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6.1.A
Forslaget ble vedtatt.
6.1.B
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.
6.1.C
Forslaget ble vedtatt mot 13 stemmer.
6.1
Ingressen ble vedtatt.
6.2.A
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer.
Endringsforslag 6.2.B.1
Legg til ”på buss” etter ”hyppigere og flere avganger”.
Forslaget ble vedtatt mot 21 stemmer.
6.2.B
Forslaget ble vedtatt med ovenstående endringsforslag mot 1 stemme.
6.2
Ingressen ble vedtatt.
6.3.A
Forslaget falt.
6.3.B
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.
6.3
På grunn av gjentatt stemmelikhet ble voteringen foretatt skriftlig.
Forslaget falt.
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7: Skole (innflytelse og læringsmiljø)
Forslag 7.1: Stykkprisfinansiering
Stykkprisfinansieringsmodellen fører til at skoler misbruker systemet, for eksempel ved å ha
et lite hensiktsmessig forhold mellom antall elever og antall lærere. Dette fører til at kvaliteten
på undervisningen er redusert.
UBM ønsker:
A) At stykkprisfinansieringen skal revurderes.
B) At den nåværende øvre grense for hvor mange elver det kan være per lærer skal
senkes.
Forslag 7.2: Ordens- og oppførselskarakter
Elever opplever at ordens- og oppførselskarakter blir satt ut fra ulikt grunnlag både innad i og
mellom de ulike skolene. Elevene reagerer også på å ikke bli sluppet inn i undervisningen
grunnet forsentkomming.
A) Det skal utarbeides retningslinjer for hva som kvalifiserer til en ordens- elller
oppførselsanmerkning. Den eksisterende regelen om at det ikke er lov å utestenge
elever fra timen skal opprettholdes, også når eleven kommer for sent.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om innflytelse og læringsmiljø i skolen:
Gutter:
100%
Jenter:
0%
Votering
Endringsforslag 7.1.A.1
Endre ”skal revurderes” til ”avskaffes”.
Forslaget falt.
Endringsforslag 7.1.A.2
Endre ”skal revurderes” til ”må forbedres”.
Forslaget falt.
7.1.A
Forslaget ble vedtatt mot 16 stemmer.
7.1.B
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer.
7.1
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Ingressen ble vedtatt.
Endringsforslag 7.2.A.1
Stryk setningen ”Den eksisterende regel om at det ikke er lov å utestenge elever fra time skal
opprettholdes, også når eleven kommer for sent”.
Forslaget falt.
7.2.A
Forslaget ble vedtatt mot 14 stemmer.
Endringsforslag 7.2.1
Stryk setningen ”Elevene reagerer også på å ikke bli sluppet inn i undervisningen grunnet
forsentkomming”.
Forslaget ble vedtatt.
7.2
Ingressen ble vedtatt.
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8: Helse
Forslag 8.1: Mer synlig og tilgjengelig helsesøster.
Mange elever vet ikke nok om, og benytter seg ikke av skolens helsetjenester. UBM mener at
helsesøster er for lite tilgjengelig og at hun ikke er der når ungdommene trenger henne.
Ungdommer kvier seg også for å gå og snakke med et fremmed menneske. UBM synes at det
er viktig at elevene blir kjent med helsesøster uten at de er nødt til å oppsøke henne på
kontoret.
A) UBM mener at helsesøstrene ved alle Oslo-skolene skal forpliktes til å være på skolen
daglig. Og at hun benytter litt av denne tiden sin til å profilere seg ved å være aktivt
ute blant elevene i friminuttene, og ved å gå rundt i de forskjellige klassene.
B) UBM mener at helsesøster skal tildeles mer ansvar og oppgaver i forhold til
elevkontakt og elevtrivsel.
Forslag 8.2: Bedre tilbud innen psykisk helse.
UBM erfarer at 15-20% av ungdommen i Norge i dag sliter med psykiske problemer, men får
ikke den hjelpen de trenger, både fordi de føler at de har for lite informasjon og fordi de ikke
tør. Det er derfor viktig at ungdom får ordentlig informasjon om hvor de kan få hjelp og
ordentlig informasjon om hva psykiske problemer er.
A) UBM mener at det skal innføres årlige obligatoriske tema- og informasjonsdager om
psykisk helse i ungdomsskolene, der eleven selv er med på å bestemme hva det skal
snakkes om og hvilke fagpersoner som skal komme for å snakke/undervise. Dette
programmet bør oppfølges på videregående.
Forslag 8.3: Forbedre helsestasjoner
Mange ungdom benytter seg godt av de kommunale helsestasjonene. Dessverre er tilbudet alt
for knapt og alle får ikke den hjelpen de trenger på grunn av for korte åpningstider, og for få
åpningsdager.
A) UBM mener at alle de kommunale helsestasjonene skal være åpne minst 3 ganger i
uken og ha forlengede åpningstider.
B) UBM mener at helsestasjonen skal ansette flere menn slik at det skal være like
tilgjengelig for begge kjønn å benytte seg av tilbudet/hjelpen.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om helse:
Gutter:
40%
Jenter:
60%
Votering
Endringsforslag 8.1.A.1
Endre første setning til: ”UBM mener at det bør ansettes flere helsesøster i Osloskolen og at
de bør forplikte seg til å være på skolen daglig”.
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Forslaget ble vedtatt.
8.1.A
Forslaget ble vedtatt mot 10 stemmer med ovennevnte endringsforslag.
8.1.B
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer.
Endringsforslag 8.1.C
Nytt punkt C: ”UBM mener at Oslo kommune må jobbe for å øke tettheten av helsesøstre i
Osloskolen”
Vedtatt mot 13 stemmer.
Endringsforslag 8.1.D
Nytt punkt D: ”UBM mener at det skal sikres en kjernetid for helsesøstre på alle Oslo skoler.
Det skal sikres at alle skoler har en helsesøster på skolen minst to ganger i uka”.
Vedtatt mot 11 stemmer.
8.1
Ingressen ble vedtatt.
8.2
Ingen endringsforslag. Ingressen og forslaget ble behandlet i blokk.
Forslaget og ingressen ble vedtatt mot 3 stemmer.
8.3
Ingen endringsforslag. Ingressen og forslagene ble behandlet i blokk.
Forslaget og ingressen ble vedtatt mot 4 stemmer.
8.X
Tillegg til foretningsorden: ”Delegater som forsøker seg på påvirkning av andre delegater i
salen utenom debattene skal få en advarsel. Dersom dette skjer igjen skal vedkommendes
delegatstatus inndras”.
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme
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9: Rus og kriminalitet
Forslag 9.1: Langing av alkohol
Av egne erfaringer vet vi at det selges mye alkohol til mindreårige. Ungdommer helt ned i 12årsalderen kan få kjøpt alkohol i butikkene i Oslo. Dette er bekymringsverdig.
A) UBM ønsker hyppigere og mer effektive skjenkekontroller i Oslo.
Forslag 9.2: Mer synlig politi
Det er viktig å føle seg trygg i Oslo. Det skjer stadig overfall og voldtekter. Hvis politiet
hadde vært mer synlige i bybildet, kunne kanskje noen av disse vært unngått. Det er også
viktig at politiet er lett tilgjengelig i alle bydeler, fordi det skjer kriminelle hendelser overalt.
A) UBM ønsker mer synlig politi i gatene, hele døgnet, i alle bydeler i Oslo.
Forslag 9.3: Rusforebygging i skolen
Fristil er et forebyggingsprosjekt som drives av ungdomsorganisasjonen Juvente. Fristil
baserer seg på ung – til – ung - metoden og retter seg mot 9. klassinger. Prosjektet kan med
fordel kombineres med Unge og Rus programmet, og kan evt. brukes som oppfølging til Unge
og Rus. Fristil kan være et godt eksempel på at det finnes gode rusfrie ungdomsmiljøer.
Programmet er lett å gjennomføre fordi det allerede er utviklet og tatt i bruk.
A) UBM ønsker å innføre Fristil som obligatorisk forebyggingsopplegg for 9. klasse og 1.
klasse på videregående skole.

Kjønnsfordeling
Kjønnsfordeling i debatten om rus og kriminalitet:
Gutter:
35%
Jenter:
65%
Votering
Endringsforslag 9.1.A.1
Legg til ”i regi av næringsetaten” på slutten av punkt A).
Forslaget ble vedtatt.
9.1.A
Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.
9.1
Ingressen ble vedtatt.
Endringsforslag 9.2.A.1
Erstatt ”hele døgnet” med ”om kvelden”.
Forslaget ble vedtatt.
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9.2.A
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer.
Endringsforslag 9.2.B
Nytt punkt B): ”UBM krever at det skal opprettes mobile ”mini-politistasjoner” i alle
bydeler”.
Forslaget falt mot 27 stemmer.
Endringsforslag 9.2.C
Nytt punkt C): ”For å kjempe mot menns vold mot kvinner og seksuelle overgrep ønsker UBM
å innføre en prøveordning med selvforsvarskurs for jenter i Osloskolen”.
Forslaget falt.
9.2
Ingressen ble vedtatt mot 6 stemmer.
Endringsforslag 9.3.A.1
Erstatt punkt A) med: ”UBM ønsker at man jobber for å videreutvikle Unge og Rusprosjektet”.
Forslaget ble vedtatt.
9.3.A
Forslaget ble vedtatt.
9.3
Ingressen falt.
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4. Prioritering saker til bystyret
Det ble foretatt skriftlig valg der alle delegatene fikk prioritere fem saker de ønsker at skal
oversendes til bystyret. Det var ingen prioritering innad på stemmesedler. Etter ble det foretått
avstemninger for å se hvilke forslag som oppnådde det nødvendige 2/3 flertallet for å bli sendt
videre til bystyret. Det forslaget som hadde fått flest stemmer i den innledende skriftlige
stemmerunden ble stemt over først, og slik videre nedover til UBM hadde vedtatt å sende 5
saker videre til bystyret med 2/3 flertall. Saker med mindre enn 10 stemmer i den innledende
runden er ikke gjengitt her.
Det var 63 stemmeberettigede i salen da disse avstemningene begynte.
• 6.1 – Billigere kollektivtransport – sendt videre til bystyret med 49 stemmer for.
• 4.1 – Stemmerett for 16-åringer - fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 29
stemmer.
• 2.1 – Forsøksordning med valgfritt sidemål – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet
med 37 stemmer .
• 6.2 – Bedre kollektivtilbud – sendt videre til bystyret med 48 stemmer for.
• 8.1 – Mer synlig og tilgjengelig helsesøster – sendt videre med 43 stemmer for.
• 7.1 – Stykkprisfinansiering – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 23 stemmer.
• 9.2 – Mer synlig politi – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 36 stemmer for.
• 1.1 – Lovfestet ungdomshus – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 37 stemmer.
• 1.2 – Felles skolebevis – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 32 stemmer for.
• 2.2 – Forsøksordning med lengre skoledager – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet.
• 5.3 – Sunn ungdom – forslaget fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet
• 5.1 – Etableringsstøtte for ungdom – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 32
stemmer for.
• 8.2 – Bedre tilbud innen psykisk helse – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med
Ettersom bare tre forslag var oversendt begynte avstemningene på nytt for å se om det kunne
oppnås 2/3 flertall for noen av sakene i en andre avstemningsrunde.
• 4.1 - Stemmerett for 16-åringer – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet
• 2.1 – Forsøksordning med valgfritt sidemål – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet
med 36 stemmer for.
• 7.1 – Stykkprisfinansiering – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 33 stemmer.
• 9.2 – Mer synlig politi – sendt videre til bystyret med 53 stemmer for.
Forslag til forretningsorden:
Dersom UBM ikke har prioritert fem saker innen bystyremøtet er gjennom lista for andre
gang, skal det forslaget som fikk flest stemmer i den første, alminnelige stemmerunden bli
vedtatt.
Forslaget falt.
• 1.2 – Felles skolebevis – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 39 stemmer.
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1.1 – Lovfestet ungdomshus – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 36 stemmer.
2.2 – Forsøksordning med lengre skoledager – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet.
5.3 – Sunn ungdom – forslaget fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet.
5.1 – Etableringsstøtte for ungdom – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 33
stemmer for.
• 8.2 – Bedre tilbud innen psykisk helse – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 35
stemmer for.

•
•
•
•

Ettersom bare fire saker ble oversendt til bystyret, ble det foretatt nok en avstemningsrunde.
Forslag til forretningsorden:
Dersom intet forslag oppnår 2/3 flertall i denne avstemningsrunden skal det forslaget med
flest stemmer i denne siste runden oversendes på tross av at det ikke har oppnådd 2/3 flertall
Forslaget ble vedtatt.
3. avstemningsrunde:
• 4.1 – Stemmerett for 16-åringer - fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet med 34
stemmer
• 2.1 – Forsøksordning med valgfritt sidemål – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet
med 31 stemmer.
• 7.1 – Stykkprisfinansiering – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet.
• 1.1 – Lovfestet ungdomshus – fikk ikke det nødvendige 2/3 flertallet.
• 1.2 – Felles skolebevis – sendt videre til bystyret med 42 stemmer for.
Følgende saker ble prioritert
Sak 1.2 – Felles skolebeis i Oslo – sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 6.1 – Billigere kollektivtilbud – sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 6.2 – Bedre kollektivtransport – sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 8.1 – Mer tilgjengelig helsesøster – sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 9.2 – Mer synlig politi – sendt videre med 2/3 flertall.
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5. Valg av delegater til møte med politikere
Følgende delegater ble oppnevnt til å delta på Ungdommens Bystyremøtes tredje dag,
17.april, der ungdommene skal møte politikere fra bystyret:
1. Anders Vesterberg
2. Christoffer Bjørland
3. Hannah Brataas
4. Maria Kristine Göthner
5. Jenny Clemet von Tetzschner
6. Caroline Lesievicz
7. Eira Lie Jor
8. Johannes Ploren Tzen
9. Asbjørn Parmer
10. Einar Hove
11. Hilde Lillemælum
12. Eilev Hegstad
13. Nicolas Lyholt
14. Marit Dahl Hjort
15. Enja Sæthren
16. Elise Flåten Øygaren
17. Synnøve Sjøtveit
18. Jakob Pedersen Nygard
19. Arwin Khoshnewozadeh
20. Jorid Nordmelan
21. Anders S. (Lambertseter vgs).
I tillegg møter representanter fra Sentralt Ungdomsråd i Oslo.
Ungdommens bystyremøte 2008 ble hevet klokka 18:20.

Manvi Rohatvi /s/
Leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Erlend Drotninghaug /s/
Nestleder i Sentralt ungdomsråd i Oslo
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