Referat fra

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2014
Oslo Rådhus
04.02.2014 og 13.02.2014

Sak 1: Praktiske formaliteter (vedlegg 1)
1.1 Åpning av møtet
Møtet åpnes med innledninger fra Fabian Stang, Balder Bryn Morsund og
Khamshajiny Gunaratnam (dag1)
Møtet åpnes med innledninger fra Anniken Haugli og Sigurd Log Røren (dag2)
1.2 Valg av møteledelse
Martin Nielsen (dag1)
Tirill Sjøvoll, Andreas Svela og Cora Møller Jensen (dag2)
1.3 Valg av referenter
Sigrid Ryeng Alnes (dag1)
Sigrid Ryeng Alnes, Martin Nielsen og Ada Moe Fause (dag2)
1.4 Møteregler
Godkjennes uten endringer
1.5 Godkjenning av dagsorden
Forslag til tidsplan: Frist for å stille til leder eller nestleder går 13. februar kl 12:00
Forslag til endring fra delegat 86 og 16:
Bytte om på behandlingsrekkefølgen på sak 5.5 og 5.8
Vedtatt
1.6 Protokollkomite
Magnar Müller og Magnus Bjørnbekk
Magnar Müller var ikke tilstede under hele møtet
1.7 Praktiske beskjeder
Praktiske beskjeder blir gitt kontinuerlig

Sak 2: Årsberetning 2013 (vedlegg 2)
Årsberetningen ble lagt fram av Balder Bryn Morsund og Sigurd Log Røren

Sak 3: Påvirkningstorg
Delegatene går til påvirkningstorgene for å arbeide fram saker til behandling.

Sak 4: Redaksjonskomiteen (vedlegg 3)

4.1 Mandat for redaksjonskomiteen
Godkjent uten endringer
4.2 Valg av redaksjonskomite
Balder Bryn Morsund (automatisk valgt)
Sigurd Log Røren (Fra UR over 16)
Katarina Eisenstein (UR under 16)
Hulda Holtveit (Ikke fra UR under 16)
Agnes Viljugrein (Ikke fra UR over 16)
Maria Skage El-Yousef (Åpen plass)
Valgt ved akklamasjon

Sak 5 Valg av 10 saker til dag 2 (vedlegg 4)
Sakene ble valgt gjennom skriftlig avstemming
Sak 2 - Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo
Sak 16 - Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo
Sak 21 - Bedre fritidsklubbtilbud
Sak 27 - Ungdomspris til ungdom
Sak 30 - Kildesortering i osloskolen
Sak 36 - Vekk med trynefaktor
Sak 45 - Eksamen før russetiden
Sak 49 - Skolemåltid
Sak 54 - Valgfritt sidemål
Sak 58 - Politisk fravær i grunnskolen

Sak 6 Behandling av de 10 sakene (vedlegg 5)
Balder Bryn Morsund og Sigurd Log Røren presenterer redaksjonskomiteens innstilling

6.1 Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo
Bakgrunn for saken:
I mai 2013 vedtok bystyret at det skulle være forbudt å sove ute på gatene eller i parkene i
tettbebygde strøk. Da bystyret ikke tillater folk å sove ute, mener Ungdommens Bystyremøte at
de må iverksettes tiltak for å bedre forholdene til bostedsløse. Aftenposten skriver i en artikkel
(31.01.14) om den uverdige behandlingen av bostedsløse i Oslo og om hvordan det trekkes lodd
om hvem som skal få et sted å sove for natten. Selv om det er bra at Oslo kommune nå har endret
på minusgrader-kravet, som før sa 10 minusgrader, til at det nå er 10 effektive minusgrader, er
ikke dette bra nok. Å måtte sove ute i så kaldt vær er like helsefarlig som det er uverdig. Norge

har et folkerettslig ansvar for at personer, uavhengig av om de er norske eller ikke, ikke skal
fryse i hjel.
I følge artikkel 25, paragraf 1 i FNs menneskerettighetserklæring har enhver "rett til en
levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter
mat, klær, bolig og helseomsorg (...)." og i følge artikkel 2 har enhver "krav på alle de rettigheter
som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art. (...)". Dette viser at Oslo kommune i
dag bryter folkerettslige prinsipper, slik som Juss-buss har vært i media og sagt.
Utfordringene for bostedsløse i Oslo kan ikke kun takles med kortsiktige akuttløsninger.
Kommunens utbyggingstempo på kommunale boliger klarer ikke holde tritt med
befolkningsutviklingen, og de mange som sliter med å få tak over hodet.. I Oslo i dag ser vi en
opphopning av kommunale boliger i indre øst og derfor ønsker Ungdommens bystyremøte at
byrådet aktivt jobber for å spre de kommunale boligene fra indre øst til bydeler med svært få
kommunale boliger.
Forslag til vedtak
Ungdommens bystyremøte mener at:
En umiddelbar økning i antall midlertidige overnattingsplasser 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
Endringsforslag:
Forslagsnummer: 1.1
Forslagsstiller: 19 – Benjamin Jensen Svanberg
Side: 4
Linje: 34 - 35
Stryk: En umiddelbar økning i antall overnattingsplasser for å sikre at ingen bostedsløse
tvinges til å sove ute.
Erstattes med: En umiddelbar økning i antall overnattingsplasser i samarbeid med ideelle
aktører for å sikre at ingen bostedsløse tvinges til å sove ute.
Vedtak: Vedtatt
Forslagsnummer: 1.2
Side: 4

Forslagsstiller: Agnes Viljegrein, Oslo AUF
Linje: 35-36

Stryk: En umiddelbar økning i antall overnattingsplasser for å sikre at ingen bostedsløse
tvinges til å sove ute.
Erstattes med: En umiddelbar styrkning av dagens overnattingstilbud for å sikre at ingen
bostedsløse tvinges til å sove ute.
Vedtak: Vedtatt
Forslagsnummer: 1.3
Forslagsstiller: 87 Lyka Dyrnes
Side: 4
Linje: 35-36
Stryk: En umiddelbar økning i antall overnattingsplasser for å sikre at ingen bostedsløse
tvinges til å sove ute.
Erstattes med: En umiddelbar styrkning av dagens overnattingstilbud for å sikre at ingen
bostedsløse tvinges til å sove ute i temperaturer under effektive null grader.
Vedtak: Falt til fordel for 1.2
Forslagsnummer: 1.4
Forslagsstiller: 152 Victoria Vale
Side: 4
Linje:
Nytt avsnitt/punkt: Krav om hjelp på overnattingsplassene for å sikre at bostedsløse skal
kunne komme seg ut av boligene og inn i arbeid seinere. Boligene må være langsiktige, og
resultere i at færre trenger å måtte ta i bruk dette tilbudet i fremtiden.
Vedtak: Vedtatt
Vedtatt med endringer. Dette er en av de fem prioriterte sakene som skal oversendes
bystyret.

6.2 Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo
Bakgrunn for saken
For at Oslo kommune skal kunne tilfredsstille helsebehovet til Oslo-ungdommen er man nødt til
å prioritere helsetilbud for ungdommene. Dette handler først og fremst om å prioritere tilbudene
retta mot ungdom og som ungdom bruker. Dette må man gjøre gjennom å prioritere
skolehelsetjenesten, helsestasjonene for ungdom og sex og samfunn, som er lavterskeltilbud
ungdom er storbrukere av.
Skolehelsetjenesten er i utgangspunktet et lavterskeltilbud, og det skal den også være. For at et
lavterskeltilbud skal fungere må det være lav terskel for å ta i bruk tilbudet. Slik er det ikke med
skolehelsetjenesten i dag. Per dags dato er det alt for få elever som vet hvem helsesøster er, eller
har oversikt over hvor og når hun er tilgjengelig. Det er altfor mange som møter lukket dør fordi
helsesøster ikke er på skolen når man trenger henne. Dette er alt for dårlig, og Oslo kommune er

nødt å slutte med ansvarsfraskrivelsen av Oslo-ungdommens helse. Derfor er Oslo kommune
nødt til å overta ansvaret for skolehelsetjenesten fra bydelene for å sikre den kvaliteten det er
behov for.
Den foreløpige Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2012 konkluderer med at ungdom i Oslo har mye
større psykiske utfordringer enn i resten av landet. NOVA beskriver det som dels skremmende.
Oslo kommune er nødt til å gjøre noe med den psykiske helsen til ungdommene i Oslo, og et
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er essensielt i arbeidet med å
bedre den psykiske helsen for unge. I tillegg trengs det lavterskeltilbud på alle skoler. Psykiske
lidelser er noe som starter i det små, og som utvikler seg, og derfor er det viktig at det finnes
personer å snakke med før man er nødt til å gå over i spesialisthelsetjenesten. Ungdommens
bystyremøte ønsker derfor at det skal være en psykolog tilgjengelig ved alle skoler i Oslo.
I tillegg til ansvaret for den somatiske og psykiske helsen, er Oslo kommune nødt til å ta ansvar
for den seksuelle helsen til Oslo-ungdommen. Et av de viktigste tiltakene for dette er å styrke
satsingen på Senter for Ung Seksualitet, Sex og Samfunn. Sex og Samfunn er et av de mest
brukte tjenestene for ungdom om seksualitet, men pågangen og behovet for tjenesten er større
enn det er kapasitet til. Bystyret har ikke valgt å prioritere Sex og Samfunn tidligere, noe som går
kraftig utover ungdom i Oslo, og i tillegg til å reversere de tidligere kuttene, er bystyret nødt til å
bevilge mer midler for å kunne oppfylle behovet for helsehjelp blant unge i Oslo.
For å kunne styrke helsetilbudene for ungdom best mulig, er det tre hovedområder bystyret må
fokusere på: Kvalitet, tilgjengelighet og informasjon. Det trengs kvalitet i tilbudene for å kunne
tilby unge de helsetilbudene de trenger, det trengs tilgjengelighet for at ungdom skal kunne få
den helsehjelpen de trenger, når de trenger den, og det trengs informasjon om tilbudene så
ungdom vet hvor og når de skal oppsøke helsehjelpen de har behov for.
Bystyret er nødt til å prioritere helsetilbud for ungdom fordi de ikke lenger kan vente. Fordi man
ikke har noe annet valg enn å satse på helsa til kommende generasjoner, og fordi uansett hvor
dyrt det er å satse på det, så koster det mer å la være.
Forslag til vedtak:
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.

Alle bydeler må ansette kommunepsykolog som skal være tilgjengelig for skoler, samt
barn og unge i bydelen generelt
Kuttet i bevilgning til Sex og Samfunn må reverseres, og tilskuddet må ytterligere økes.
Endringsforslag:
Forslagsnummer: 2.1
Forslagsstiller: 90 Emma Langmoen
Side: 5
Linje: 62-64
Stryk: “helsesøster”, erstattes med “helsesøster eller -bror”
Stryk: “hun”, erstattes med “han eller hun”
Stryk: “henne”, erstattes med “ham eller henne”
Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 2.2
Forslagsstiller: 150 - Vemund Rundberget
Side: 6
Linje: 94
Stryk: Oslo kommune må overta ansvaret for skolehelsetjenesten fra bydelene
Vedtak: Falt
Forslagsnummer: 2.3
Forslagsstiller: 95 Maria Rustad
Side: 6
Linje: ny linje 99
nytt punkt: Økt fokus på å ha gode rådgivere i skolehelsetjenesten, og ikke minst ha et tilbud
som er riktig i henhold til loven
Vedtak: Vedtatt
Vedtatt med endringer. Dette er en av de fem prioriterte sakene som skal oversendes
bystyret.

6.3 Bedre Fritidsklubbtilbud
Bakgrunn for saken:
I dag er det store variasjoner i kvaliteten på ungdomstilbudene i de forskjellige bydelene. Noen
bydeler har flere gode tilbud, mens andre ikke har et eneste tilfredsstillende tilbud.
Gjennomsnittet ligger på 1400 ungdom per fritidsklubb, med tall som 2088 ungdommer på én
fritidsklubb i Bjerke og 1991 ungdom i Gamle Oslo og ingen fritidsklubber.

Bydeler med store utfordringer nedprioriterer i større grad ungdomstilbudene, selv om ungdom
ofte trenger et sted å øve med bandet, et sted å prate med en tillitsperson, eller å være med
venner. I en by med så store forskjeller er det viktig å satse på de tilbudene hvor alle stiller på lik
linje uavhengig av bakgrunn og økonomi. Derfor bør det sikres øremerkede midler til
fritidsklubber, slik at det ikke kan nedprioriteres i den grad det gjøres i dag.
Fritidsklubber er et sosialt tiltak som er åpent for alle. Det gir ikke bare ungdommer et sted å
være og å føle tilhørighet til, men det kan også virke forebyggende for ungdom som ellers kunne
havnet i usunne miljøer. På fritidsklubbene blir ungdom møtt med forståelse for sin situasjon,
gjennom veiledning og rådgivning fra tillitspersoner. Det er en mangel på tilgjengelig
kulturtilbud for ungdom i Oslo. Flere av fritidsklubbene tilbyr for eksempel “band-rom” hvor
ungdom kan få spille instrumenter og tilbud om å prøve ulike aktiviteter de ellers ikke ville fått
prøve.
Et kutt i fritidsklubbtilbudet for ungdom oppfattes som nok en nedprioritering av en gruppe som
ofte er taperne i budsjetter og kommuneplaner. Dette er et uheldig signal å sende og vil kunne
bringe med seg mange negative konsekvenser.
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Det må sikres øremerkede midler til fritidsklubber i kommunebudsjettet.
Fritidsklubbtilbudet skal samsvare med hvor stort behovet er og hvor mange ungdommer
som bor bydelen..
Forslagsnummer: 3.1
Forslagsstiller: 56 - Håkon Andreas Flydal
Side: 7
Linje: 146
Stryk linje 146: Det må sikres øremerkede midler til fritidsklubber til fritidsklubber i
kommunebudsjettet
Vedtak: Falt til fordel for 3.3
Forslagsnummer: 3.2
Forslagsstiller: 56 - Håkon Andreas Flydal
Side: 7
Linje: 147
Stryke siste del av linje 147: Fritidsklubbtilbudet skal samsvare med hvor stort behovet er og
hvor mange ungdommer som bor i bydelen
Vedtak: Vedtatt
Forslagsnummer: 3.2b
Side: 7

Forslagsstiller: 128 . Simon K Bøhler
Linje: 147

Stryke siste del av linje 147: Fritidsklubbtilbudet skal samsvare med hvor stort behovet er og
hvor mange ungdommer som bor i bydelen
Vedtak: Falt til fordel for 3.2
Forslagsnummer: 3.3
Forslagsstiller: 33 Emma Løvaas Akyempong
Side: 7
Linje: 146
Stryke punkt: Det må sikres øremerkede midler til fritidsklubber i kommunebudsjettet.
Nytt punkt: Bydelene må sikres muligheten til å søke om midler til fritidsklubber slik at de
bydelene som har behov kan få støtte.
Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 3.6
Forslagsstiller: 142 - Tamina
Side: 7
Linje: 143
Nytt avsnitt: I tillegg til å bedre fritidsklubbtilbudene i byen, må man satse på de bydelene
som har få klubber. Flere bydeler har kun 1-2 fritidsklubber, inkl. Vestre Aker, St.
Hanshaugen, Ullern, Sentrum, Sagene, Nordstrand og Gamle Oslo.
Jo flere moderne klubber som kommer opp jo mer vil antageligvis etterspørselen øke. Det er
viktig å fremme det positive ved fritidsklubber. Samtidig er det viktig å huske å ta med
ungdom i de ulike avgjørelsene.
Vedtak: Falt
Forslagsnummer: 3.7
Forslagsstiller: 126 - Sigurd Svensen
Side: 7
Linje: 149
Nytt kulepunkt: Oslo kommune må legge ned samtlige ungdomsklubber for så å bygge dem
opp igjen
Vedtak: Falt
Vedtatt med endringer.

6.4 Ungdomspris til ungdom
Bakgrunn for saken:
Barn og unge har ofte ikke fast inntekt, og dermed svak økonomi. Dette blir et problem når de
må betale i dyre dommer for kollektiv- og kulturtilbud.

Ruter selger 30-dagersbilletter til barn og ungdom for 325 koner. Dette er dyrt, både for foreldre
som skal finansiere barnas billett, og for ungdom som skal betale billetten sin selv. Jo høyere
prisen er, jo høyere blir terskelen for å benytte seg av kollektivtilbudet. Prisen for barne- og
ungdomsbilletter bør derfor senkes. Det er ønskelig at kollektivtilbudet fremstår som attraktivt
for unge mennesker, slik at de etablerer gode reisevaner. Venner du deg til å reise kollektivt som
ung, vil du enklere kunne avstå fra privatbilismen senere i livet. Dette er heldig med tanke på
miljøet.
Ungdom reiser mye, til skole, studier og fritidsaktiviteter. Ikke alle ungdommer kan bli kjørt
rundt av foreldrene sine når de trenger det, og for mange er kollektivtransport den eneste
muligheten. Kollektivtilbudet, som bør være et reelt alternativ for alle, mister mye av sin
funksjon når prisen er uoverkommelig for enkelte. Prisen på 30-dagersbillett for barn og ungdom
bør senkes til 200 kroner, altså kuttes med 125 kroner.
125 kroner er mye for en ungdom, men svært lite for kommunen. Dersom vi tar utgangspunkt i at
alle barn og unge i Oslo kjøper seg månedskort vil et kutt på 125 kroner i barne- og
ungdomsbilletten utgjøre så lite som 8 % av det totale samferdselsbudsjettet i Oslo kommune.
Reelt sett vil det være ennå mindre da det ikke er så mange som faktisk kjøper seg billett. Når en
senkning av ungdomsprisen vil være så billig, skulle det bare mangle at kommunen legger til
rette for miljøvennlig ferdsel og et kollektivtilbud for alle.
Det er ikke bare kollektivtilbudet som mangler en rimelig ungdomspris. Andre kulturtilbud som
kino og svømmehall har kun egendefinerte priser for voksne og barn - ikke ungdom. Dette betyr
at ungdom over en viss alder må betale voksenpris. I tillegg til å senke prisen på kollektivtilbud,
må Oslo kommune ta ansvar for å tilby gode intensiver for private aktører. Slik kan vi sikre at
kollektiv- og kulturtilbud, både offentlig og privat, har en pris som er overkommelig for unge.
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune og Ruter må senke prisen på 30-dagersbilletten for barn og ungdom til
200 kroner.
Oslo kommune må tilby gode intensiver til private aktører og oppfordre dem til å senke
prisene på barne- og ungdomsbilletter.
Forslagsnummer: 4.1
Side: 8

Forslagsstiller: 107 - Nikolai Bjørn Akselvoll
Linje:

Stryk: Oslo kommune må tilby gode intensiver til private aktører og oppfordre dem til å senke
prisene på barne- og ungdomsbilletter.
Erstattes med: Oslo kommune må kreve at private aktører senker prisene på barne- og
ungdomsbilletter
Vedtak: vedtatt med 49 stemmer for og 41 mot
Forslagsnummer: 4.2
Forslagsstiller: 107 - Nikolai Bjørn Akselvoll
Side: 8
Linje: 182
Legge til setning: Denne finansieringen kan gjøres med bompenger og andre veiavgifter. Dette
vil føre til at man får en enda større miljøgevinst av tiltaket.
Vedtak: Falt med 45 stemmer for og 49 mot
Forslagsnummer: 4.3
Forslagsstiller: Bjørn Rønning Fjærli
Side: 8
Linje: 190-191
Legge til i setning: Oslo kommune og Ruter må senke prisen på 30-dagersbilletten for barn og,
ungdom og studenter til 200 kr.
Vedtak: Vedtatt
Forslagsnummer: 4.4
Forslagsstiller: 18 - Benjamin Andsem Havang
Side: 8
Linje: ny 194
Nytt kulepunkt: Det må være barnebillettpris for ungdom fram til fylte 18 år på enkeltbilletten
Vedtak: Vedtatt
Forslagsnummer: 4.5
Forslagsstiller: 137 Stian Hebterk
Side: 8
Linje: ny 194
Nytt kulepunkt: Det skal være et tilbud om 365 dagers billett for barn, ungdom og studenter.
Tilbudet burde, på lik linje med 30 dagersbilletten, åpnes og settes til en rimelig pris slik at det
lønner seg for kundene å velge dette.
Vedtak: Vedtatt
Vedtatt med endringer. Dette er en av de fem prioriterte sakene som skal oversendes
bystyret.

6.5 Kildesortering i Osloskolen
Bakgrunn for saken:
Kildesortering er et viktig miljøtiltak for å redusere Oslos klimagassutslipp og påvirkning på
miljøet. Avfallsmengdene er stadig økende og ved hjelp av kildesortering bidrar vi til at avfall
kan få nytt liv framfor miljøskadelige utslipp. Oslo har gjort mye på området de siste årene, og
har fått på plass kildesortering av plast og matavfall for Oslos befolkning, men det er fortsatt
mye som kan gjøres. Nå er det på tide at Osloskolen blir med på laget.
Med totalt ca 73 000 elever sier det seg selv at Osloskolen produserer mye avfall i dag. De fleste
skolene har i dag utstyret som trengs for å gjennomføre kildesortering, men det mangler på
avtaler rundt håndtering av avfallet. Dette er blant annet fordi avfallet regnes som næringsavfall
og dermed ikke leveres til samme sted som avfallet fra Oslos privathusholdninger, men dette kan
man gjøre noe med. Renovasjonsetaten har satt i gang prosjekter for å få på plass kildesortering i
Osloskolen, men arbeidet tar tid. Nå krever ungdommens bystyremøte fortgang.
Kildesortering i Osloskolen kan bidra til å øke miljøbevisstheten blant ungdom i Oslo, det vil
redusere forbruket av olje til plastproduksjon og øke mengden matavfall som kan brukes til
drivstoff for bussene i Oslo. Renovasjonsetaten jobber for tiden med å få på plass kildesortering i
Osloskolen, med en gradvis innfasing i skolene. Ungdommens Bystyremøte ønsker å få
kildesortering i Osloskolen så raskt som mulig. For å få til dette er det nødt til å bevilges mer
penger til renovasjonsetaten.
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Bevilgningene til renovasjonsetaten økes, slik at kildesortering kan innføres i Osloskolen
så raskt som mulig.
Falt

6.6 Vekk med trynefaktor
Bakgrunn for saken:
I dag opplever mange elever at karakterene de får er urettferdige og at karakteren ofte settes med
bakgrunn i hvem du er, ikke bare kunnskapen du sitter på. I en undersøkelse gjennomført av
Elevorganisasjonen svarte 62,5 % av de spurte at de føler at hvem de er har vært med på å
avgjøre én eller flere av standpunktkarakterene sine. Dette er bekymringsverdig.
Trynefaktor er noe vi finner igjen i store deler av samfunnet, og mange lar seg påvirke av andre
faktorer enn de faglige. At nesten to tredjedeler av elevene opplever at deres karakterer ikke er
satt på et objektivt grunnlag, er et reelt problem vi ikke lenger kan overse. Mange elever kvier

seg for å si ifra når de opplever å bli urettferdig vurdert, rett og slett fordi de ikke ønsker å
komme på kant med læreren. UBM mener at alle elever skal ha krav på en rettferdig vurdering,
og derfor er det ønskelig med en prøveordning med anonym vurdering i Osloskolen.
Det er viktig at en slik ordning ikke fører til for mye ekstraarbeid for lærerne og derfor ønsker vi
ikke at ordningen med anonym vurdering skal omfatte alt skriftlig arbeid elever utfører.
Den bør kun omfatte et utvalg av prøver, og først og fremst heldagsprøver. Selv om dette vil
innebære noe mer arbeid for lærere, mener vi at det i det lange løp vil gagne både lærere og
elever. Alle elever burde kunne føle seg trygge på at vitnemålet deres er basert på deres faglige
prestasjoner alene, og ikke andre faktorer. Når sannheten er at elevene frykter trynefaktoren,
viser det et behov for mer anonym vurdering i norsk skole. Det er politikernes oppgave å lytte til
elevene og ta dette på alvor. Dette handler ikke om mistillit til lærerne. Det handler om å la
lærerne forbedre sin vurderingspraksis og fokusere fullt på elevens faglige prestasjoner.
At irrelevante faktorer påvirker karakteren har også vist seg å kunne være et problem på
eksamen. I dag vises ikke navn når eksamener skal rettes, men det står hvilken skole elevene
kommer fra. Det er store forskjeller mellom skolene i Oslo og dette kan påvirke sensor når
karakteren skal settes. Positive og/eller negative fordommer kan legge føringer for vurderingen.
Dersom besvarelsen kommer fra en typisk «god» skole kan for eksempel forventingene legges
høyere enn om den kommer fra enn typisk «dårlig» skole, eller de kan sette en høy karakter bare
fordi de regner med at besvarelsen ligger på en viss standard. Derfor ønsker UBM at
eksamensbesvarelser skal være helt anonyme og ikke vise verken elevens eller skolens navn.
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må starte opp et prøveprosjekt på 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.
Vedtatt uten endringer. Dette er en av de fem prioriterte sakene som skal oversendes
bystyret.

6.7 Eksamen før russetiden
Bakgrunn for saken
I dag avlegges skriftlige eksamener på videregående skole i slutten av mai, bare noen dager etter
at avgangselevene har avsluttet sin russefeiring. Det gagner ikke noen at russefeiringen er lagt

før eksamen. Mange får dårligere karakterer, noe som fører til at flere må ta eksamen på nytt.
Dette gjør at man kommer senere i gang med høyere utdanning eller arbeid.
Selv om hver enkelt elev har ansvar for å møte opp, avlegge eksamen og fullføre skolegangen, er
det uklokt å videreføre dagens ordning. Avgangselevene fortjener å feire slutten på 13 års
skolegang etter at de har jobbet hardt og avsluttet alle eksamener. Skolene skal tilrettelegge for at
hver elev får prestert det beste de klarer og det er derfor unaturlig at russetiden og eksamen
kolliderer. Derfor bør man endre praksisen med at russetiden er før eksamenstiden. Akershus
Fylkeskommune har allerede vedtatt å søke om dette, og nå bør Oslo gjøre det samme.
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må søke Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre en prøveordning med
eksamen før russetiden i Oslo i 2015, som innebærer at eksamensperioden avsluttes
senest 16. mai og at 17.mai markerer starten på russetiden.
Vedtatt uten endringer med 61 stemmer for og 42 mot

6.8 Innfør gratis skolemat
Bakgrunn for saken:
Skolematen er en viktig del av barn og unges kosthold. For å kunne prestere optimalt på skolen,
trenger elever påfyll av energi i løpet av skoledagen. Hver femte elev spiser ikke frokost, og
mange smører ikke matpakke. Elever som ikke tar med seg matpakke på skolen, går gjerne til
butikken og tyr til usunne alternativer. Noen spiser ikke i det hele tatt. Derfor er det nødvendig at
skolen tilbyr et godt og sunt måltid i løpet av skoledagen.
I følge de nordiske anbefalingene for næringsstoffinntak, bør 25-35 % av det daglige
energiinntaket komme fra lunsjen. 30 % av elevene i grunnskolen forteller at de kaster
matpakken og dette fører til at enkelte ikke får i seg mat i løpet av skoledagen. Andre erstatter
matpakken med boller, sjokolade eller andre sukkerholdige matvarer. Det er et alvorlig
folkehelseproblem at dagens barn og unge ikke spiser ordentlig mat; risikoen for
livsstilsykdommer, overvekt og generell dårlig helse blir svært høy.
Det bør være kommunens ansvar å sørge for at elevene spiser sunt mens de er på skolen. Skolen
er en gylden arena for å fremme et riktig kosthold og gode matvaner. Barn og unge er i en fase
av livet hvor vaner dannes og holdninger etableres. Å tilby et godt, sunt måltid i løpet av
skoledagen vil bidra til at unge danner helsefremmende spise- og kostvaner som kan vare livet

ut. Dersom skolene tilbyr et måltid i løpet av dagen, vil dette skape lunsjrutiner som elevene kan
tillegge seg. I tillegg til å være sunt og vanedannende, vil et gratis lunsjtilbud på skolen jevne ut
sosiale forskjeller blant elevene. Alle elever vil ha tilgang på mat i skoletiden, uavhengig av
foreldrenes økonomi og status.
En jevn måltidsrytme er en forutsetning for jevn konsentrasjon. I følge undersøkelser utført i
Norge i 2013, blir elevene mindre slitne på slutten av dagen hvis de har spist ordentlig lunsj.
Forskning viser at det er en sammenheng mellom kosthold og prestasjon, og et organisert måltid
i løpet av skoledagen kan være en god investering i elevens skoleprestasjoner. Alle land som har
bedre resultater enn Norge på PISA-undersøkelsen, tilbyr et organisert skolemåltid for elevene.
Det er på tide at Oslo tar lærdom av dette.
Forlag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må finansiere et sunt skolemåltid som skal tilbys ved alle offentlige
skoler i Oslo.
Forslagsnummer: 8.1
Forslagsstiller: 88 Magnus Bjørnbekk
Side: 12
Linje: 343
Legge til: ...ved alle offentlige ungdomsskoler i Oslo
Vedtak: Falt

Forslagsnummer: 8.2
Forslagsstiller: 100 Mehmet Inan
Side: 12
Linje: 343
Stryke ord i setning: ...ved alle offentlige skoler i Oslo
Vedtak: Falt
Forslagsnummer: 8.3
Forslagsstiller: 142 Tamina
Side: 12
Linje: 334
legge til: Et minimum må være å opprettholde dagens frukt og grønt ordning.
Vedtak: Vedtatt
Forslagsnummer: 8.4

Forslagsstiller: 118 Ragnhild M.S. Knudsen

Side: 12
Linje: 343
stryke: Oslo kommune må finansiere et sunt skolemåltid som skal tilbys ved alle offentlige
skoler i Oslo
Erstattes med: Oslo kommune må tilby en matpakkeordning, som foreldre kan velge å melde
barnet sitt på, ved alle offentlige skoler i Oslo.
Vedtak: Falt
Vedtatt med endringer med 56 stemmer for og 45 mot.

6.9 Valgfritt sidemål
Bakgrunn for saken:
1/5 elever går ut av videregående skole uten å kunne lese og skrive skikkelig. Når så mange har
problemer med å tilegne seg viktige basiskunnskaper tyder det på en feilprioritering i skolen.
Osloskolen har som mål å styrke basisfagene, det krever at man tør å ta vanskelige prioriteringer
og la ungdommen få mulighet konsentrere seg om de viktigste fagene. Sidemål kan for mange
fungere som et forstyrrende element i en skolehverdag hvor de har behov for å prioritere
ressursene sine på en bedre måte enn de har mulighet til i dag.
Norske elever har flere ganger ytret et ønske om å få større valgfrihet og medbestemmelsesrett i
skolen. Valgfritt sidemål er en mulighet for å gi dem dette.
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må søke om en prøveordning med valgfri karakter i sidemål skoleåret
1015/16
Vedtatt uten endringer med 60 stemmer for og 44 mot

6.10 Politisk fravær
Bakgrunn for saken:
Som elev på videregående skole har man jf. § 3-47 i forskrift til Opplæringslova om føring av
fravær i dag rett til å stryke 10 dager fravær knyttet til politisk aktivitet fra vitnemålet hvert år.
Disse dagene er viktige for politisk engasjert ungdom. Man får mulighet til å delta på viktige
møter, samlinger og demonstrasjoner uten at fraværet noteres på vitnemålet og følger deg når du
en dag skal søke jobb.
Dessverre har ikke elever på ungdomsskolen det samme tilbudet. Dersom man ønsker å delta i
politiske aktiviteter som ungdomsskoleelev, uten å få fravær på vitnemålet, må man på forhånd
søke til kommunen om å få gyldig permisjon fra opplæringen. Denne søknaden må sendes inn i

god tid i forveien av dagen(e) man ønsker fri, det tar nemlig tid å skrive søknaden, sende den og
få den godkjent. En slik prosess oppleves av mange 14-åringer som en tungvint affære.
En god løsning er å gi ungdomsskoleelever den samme retten som videregående skoleelever, og
innføre ordningen for politisk fravær på ungdomsskolen. For at eleven skal få innvilget politisk
fravær er det viktig at de leverer skriftlig dokumentasjon fra en organisasjon eller lignende, på at
de ha deltatt i en politisk aktivitet, slik at tilbudet ikke misbrukes.
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyremøte mener at:
Oslo kommune må innføre politisk fravær på grunnskole lik linje som i videregående
skole.
Vedtatt uten endringer. Dette er en av de fem prioriterte sakene som skal oversendes
bystyret.

Sak 7. Valg av fem prioriterte saker
Valget av de 5 prioriterte sakene ble gjort skriftlig.
Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:
Vekk med trynefaktor (79)
Styrk helsetilbudene for ungdom (75)
Ungdomspris for ungdom (72)
Politisk fravær på ungdomsskolen (68)
Verdige løsninger for bostedsløse (59)
Følgende saker er ikke prioritert, men vedtatt protokollført:
Eksamen før russetiden (52)
Bedre fritidsklubbtilbud (49)
Valgfritt sidemål (47)
Innfør gratis skolemat (29)

Sak 8 Valg
Burhan Ahmed og Elise Shultz legger fram og redegjør for valgkomiteens innstilling til ny leder
og nestleder for Sentralt Ungdomsråd.
Innstilling som leder: Sigurd Log Røren
Innstilling som nestelder: Maika Maria Godal Dam

8.1 Supplering av valgkomiteen
Forslag om å supplere valgkomiteen med Balder Bryn Morsund og Sohail Mahdi på grunn
av sykdom. To av valgkomiteens medlemmer ble syke på dag 2 og intervjuer av kandidater
til ny valgkomite måtte gjennomføres. Dermed ble det valgt to supplerende medlemmer
som arbeidet med intervjuer på dag 2.
Enstemmig vedtatt
8.2 Valg av valgkomite
Balder Bryn Morsund legger fram og redegjør for valgkomiteens innstilling til ny valgkomite.
Innstilling: Fatema Al-Musawi, Himani Rohatgi og Mehmet Kaan Inan.
Valgt ved akklamasjon
8.3 Valg av leder
Sigurd Log Røren
Valgt ved akklamasjon
8.4 Valg av nestleder
Maika Maria Godal Dam
Valgt ved akklamasjon

