Ungdommens Bystyremøte 2016
Fem prioriterte saker
Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo

Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:
Integrering av flyktninger
Fra grått til grønt  flere parker i Oslo
Bort med fraværsgrensen
Matsvinn, forsvinn fra Oslo
Bevar Oslos lokale bedrifter

Følgende saker er ikke prioritert, men vedtatt protokollført av UBM:
Anonym retting av heldagsprøver
Gjeninnfør skolefruktordningen
Billigere kollektivtrafikk
Gratis bind og tamponger
Flere møtesteder for ungdom
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Integrering av mindreårige flyktninger
Bakgrunn for saken:
Ved utgangen av 2015 var det 9249 barn som bodde på norske asylmottak. Dette er tre
ganger så mye som antallet vi hadde i 2014, når vi hadde 2756. Sammen utgjør de 29 % av
beboerne våre, og nesten halvparten av disse er ungdom i alderen 1517 år. 4950 personer
søkte asyl som enslige mindreårige asylsøkere, også kjent som EMA, i løpet av de første
månedene i 2015, og de fleste av disse var 15 år eller eldre. 92 % av søknadene som gjaldt
tilfellene av enslige mindreårige asylsøkere ble innvilget i 2015.
I løpet av 2015 ble 811 av flyktningene bosatt i Oslo kommune, og på grunn av den
ekstraordinære situasjonen med flyktningstrømmene ba Utlendingsdirektoratet Oslo
kommune finne tomter til å midlertidig bosette 3000 flyktninger.
Både Redd Barna og Røde Kors har frivillige grupper som besøker og aktiviserer barn på
asylmottak rundt om i Norge i dag. To tiltakseksempler er aktivitetsgruppene fra Redd Barna
som besøker asylmottakene. Et annet er ordningen til Røde Kors med flyktningguider hvor
en nordmann kobles sammen med en bosatt flyktning, som i 2015 hadde stor pågang.
Disse aktivitetene er drevet på frivillig basis.
Oslo kommune har lagt integreringsarbeid til E
nhet for Mangfold og Inkludering
(EMI) som
ble opprettet i 2001. EMI forvalter tilskuddsordning for integrering og mangfoldstiltak. I 2015
ble 746 000 kroner fordelt over disse midlene.

Forslag til vedtak:
●
●
●
●
●

Oslo kommune må:
Bedre tilrettelegge for frivillig innsats for mindreårige asylsøkere ved kommunale
fritidsklubber og kulturhus
Kommunen må øremerke midler til integreringstiltak ved fritidsklubber og kulturhus
Styrke tilbudet om gratis språkundervisning
Legge til rette for samarbeid mellom Osloskolen og mottakssentrene for mindreårige
asylsøkere i Oslo. Her bør man se på erfaringer fra Elvebakken med frivillig arbeid
på mottak som tiltak for å få ned fraværet i skolen.
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Fra grått til grønt – flere parker i Oslo
Bakgrunn for saken:
Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og i fortetning av boligområder må det
tilrettelegges for grøntstrukturer, for å sikre en by som har plass til alle. Grønne byrom
benyttes gratis, og styrker lokalmiljøet i kraft av å være møtesteder der folk kan være
uavhengig av økonomi, alder og bakgrunn. I tillegg rommer slike områder idrett, friluftsliv,
matproduksjon, urbant landbruk, musikkfestivaler og andre arrangementer som bidrar til en
levende og inkluderende by.
Grøntstrukturene er viktige for folkehelsa fordi de:
● Bidrar til bedre luftkvalitet
● Er attraktive transportnett for både fotgjengere og syklister
● Bidrar positivt til barns utvikling
● Er en arena for fysisk aktivitet
Grøntstrukturer i lokalmiljøet bringer aktiviteter til der folk bor slik at man slipper å reise
langt. Dette gjør at ungdom får delta på flere arrangementer fordi det minsker behovet for
transport. Dette vil også bidra til å senke bruken av kollektivtransport til fordel for gange, noe
som er positivt ettersom kollektivtransporten i Oslo i dag opplever kapasiteten sin som
sprengt. Urban matproduksjon, en funksjon disse grøntstrukturene kan ha, fører også til at
man sparer miljøet for de utslippene transport av mat fører med seg.
Forslag til vedtak:
● Oslo kommune skal sørge for at hver bydel har minst én park som er både
brukervennlig og bidrar til å ivareta artsmangfoldet.
● I utvikling av nye og fortetning av eksisterende boligområder må det stilles
minstekrav til antall grøntstrukturer.
● Alle Oslos parker må forvaltes på en måte som fremmer biomangfoldet.
● Oslo kommune skal ikke etablere parker på bekostning av eksisterende utmark
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Bort med fraværsgrensen
Bakgrunn for saken:
Fraværsgrensen lyder: Elever med 10 % u
gyldig
fravær i et fag får ingen vurdering i faget.
UBM mener at denne regelen er diskriminerende ovenfor elever med psykiske eller fysiske
problemer. Elever som egentlig har gyldig grunn til fravær, får fravær. Når det gjelder politisk
aktive elever, så tar ikke denne regelen hensyn til elever som deltar mer enn 10 dager på
forskjellige politiske møter. Ungdommens Bystyremøte ser på det som kritikkverdig at
regjeringen innfører en lavere fraværsgrense uten at et nytt system for systematisk
oppfølging av enkeltelevers fravær er på plass. Elever som i dag har utfordringer med
fraværsgrensen vil bli kraftig rammet av en ytterligere reduksjon uten ordninger som skal
sikre dere rett til tilpasset utdanning og oppfølging fra skolen.
Forslag til vedtak:
● Oslo kommune må anmode til regjeringen om å heve, eller fjerne fraværsgrensen.
● Oslo kommune må søke om prøveprosjekt om å heve, eller fjerne fraværsgrensen.
● Oslo kommune bør forenkle prosessen rundt selvstendig studiearbeid.
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Matsvinn, forsvinn fra Oslo
Bakgrunn til forslag:
Matproduksjon er en av de største årsakene til klimaendringer og artsutryddelse, og samtidig
som vi produserer nok mat til å brødfø hele verdens befolkning, lever 795 millioner i sult. Det
viser tydelig at vi som lever i rike, vestlige land har et alvorlig overforbruk. Frankrike ble i
2015 første land i verden som forbyr store matbutikker å kaste spiselig mat, og nå er det på
tide at vi i nord følger etter. Ved å innføre tiltak mot matsvinn kan vi redusere overforbruket
samtidig som vi praktiserer god omfordelingspolitikk.
I tillegg til at matproduksjon er en av faktorene for den skjeve fordelingen av globale
ressurser, er det en trussel mot klimaet og miljøet. Kjøttproduksjonen alene bruker 30% av
jordas landområder og er en av hovedårsakene til at regnskogen hogges ned. 70% av
Amazonas’ skog har blitt fjernet til fordel for kjøttproduksjon, samtidig som overfisking er en
stor trussel mot økosystemene i havet. For å redde klimaet og miljøet må vi redusere
matproduksjonen, og hvis vi spiser mer av det vi produserer i stedet for å kaste det, blir det
lettere å ikke overprodusere.
Mesteparten av matavfallet kastes av forbrukerne selv. Oslo kommune kan redusere
mengden mat som kastes ved å informere om hvordan man best oppbevarer mat og
hvordan man ser om maten er dårlig. Oslo bør også avgiftbelegge butikkenes matsvinn etter
modell fra Frankrike. UBM mener dette er en god sjanse til å vise Oslo som en miljøby og
være et godt eksempel overfor andre kommuner.
Forslag til vedtak:
● Kommunens institusjoner og barnehager oppfordres til å inngå avtaler om bruk av
mat som snart går ut på dato/kastes.
● Arbeidet rundt delmålene i Oslo kommunes vedtatte handlingsplan for bærekraftig
matkultur som blant annet omhandler matsvinn må intensiveres slik at de nås
tidligere enn dagens plan sier.
● Oslo kommune skal pålegge sine egne institusjoner å redusere matsvinnet til et
minimum og inngå avtaler med frivillige organisasjoner om den resterende maten.
● Oslo kommune skal gjennomføre en holdningskampanje rettet mot forbrukerne for å
redusere matsvinn i husholdningene
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Bevar Oslos lokale bedrifter
Bakgrunn for saken:
Det blir mer og mer vanlig at små lokale bedrifter legges ned på grunn av høye leiepriser
som gjør videre drift umulig. Særlig vanlig er det at eierne av lokalet omregulerer lokalet til
bolig. Ungdommens Bystyremøte ser på det som ønskelig at Oslo skal være en by med
størst mulig grad av særpreg og et bredt utvalg av butikker og kafeer som bidrar til et unikt
og variert byliv. Det bør også være lettere for lokale selvstendige næringsdrivere å starte på
eget initiativ. Dette er spesielt viktig for unge gründere. Oslo bør være en by for alle, med
rom for både små lokale bedrifter og store multinasjonale selskap.
Forslag til vedtak:
● Oslo kommune skal anmode staten om i større grad å bruke kulturminneloven for å
bevare bymiljø med kulturell verdi.
● Oslo kommune skal etterstrebe å leie ut kommunale eiendommer til lokale bedrifter
og selvstendige næringsdrivere.

6

