Referat fra

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2016
Oslo Rådhus
03.03.2016 og 08.03.2016

Sak 1: Praktiske formaliteter (vedlegg 1)
1.1 Åpning av møtet

Møtet åpnes med innledninger fra ordfører i Oslo kommune Marianne Borgen
og leder og nestleder av sentralt ungdomsråd Maika Marie Godal Dam og
Maria Skage ElYousef
Møtet åpnes med innledninger fra Byregjeringsleder Raymond Johansen og leder av sentralt
ungdomsråd Maika Marie Godal Dam (dag2)
1.2 Valg av møteledelse
Andreas Borud (dag1)
Vedtatt ved akklamasjon
Sigurd Log Røren, Gabrielle Gjerdset og Martin Uleberg (dag2)
Vedtatt ved akklamasjon
1.3 Valg av referenter
Mari Winsents (dag1)
Vedtatt ved akklamasjon
Mari Winsents, Mari Heglum, Bjørn Kristian Danbolt (dag2)
Vedtatt ved akklamasjon

1.4 Møteregler
Godkjennes uten endringer
1.5 Godkjenning av dagsorden
Godkjent ved akklamasjon
1.6 Protokollkomite
Katarina Eisenstein og Bjørn Kristian Danbolt (dag 1)
Vedtatt ved akklamasjon
Dag 2: Forslag fra salen: Legge til Nora Heyerdal som protokollunderskriver.
Katarina Eisenstein, Kristine Ditlefsen, og Nora Heyerdahl ble valgt ved akklamasjon (dag 2)
1.7 Praktiske beskjeder
Praktiske beskjeder blir gitt kontinuerlig
1.8. Valg av tellekorps (dag 2)
Ordstyrerbordet foreslår UngOrgs sekretariat som tellekorps.
UngOrgs sekretariat ble valgt ved akklamasjon

Sak 2: Årsberetning 2015 (vedlegg 2)
SURs årsberetning for 2015 ble lagt fram av Maika Marie Godal Dam og Maria Skage
ElYousef
Årsberetningen tas til etterretning

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 redaksjonskomité
Maika Marie Godal Dam (automatisk valgt)
Sebastian Barth Sahl (Fra UR over 16)
Rami Chumber (UR under 16)
Maria Olsen Tollisen (Ikke fra UR under 16)
Luka Dyrnes (Ikke fra UR over 16)
Kristine Skaugvoll(?) (Åpen plass)
Valgt ved akklamasjon

Sak 5 Valg av 10 saker til dag 2 (vedlegg 4)
Sakene ble valgt gjennom skriftlig avstemming

Sak 2: Matsvinn, forsvinn fra Oslo!
Sak 4: Billigere kollektivtransport
Sak 11: Gratis bind og tamponger
Sak 16: Integrering av mindreårige flyktninger
Sak 20: Flere møtesteder for ungdom.
Sak 25: Bevar Oslos lokale bedrifter
Sak 26: Grønt er bedre enn grått  flere parker i Oslo!
Sak 41: Anonym retting av heldagsprøver!
Sak 43: Gratis skolefrukt
Sak 47:Bort med fraværsgrensen

Sak 6 Behandling av de 10 sakene(dag 2) (vedlegg 5)
Maika Marie Godal Dam, Sebastian Barth Sah, Luka Dyrnes, Kristine Skaugvoll, Rami
Chumber og Maria Olsen Tollisen presenterer redaksjonskomiteens innstilling.

Sak 6.1 Fra grått til grønt – flere parker i Oslo
Bakgrunn for saken:
Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og fortetning av grøntstrukturer er nødvendig
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.

Endringsforslag:
102 stemmeberettigede i salen
Forslagsnummer: 6.1.1

Forslagsstiller: Ivar Arnesen, 148

Side: 4

Linje: 40

Legge til: Oslo kommune skal ikke etablere parker på bekostning av eksisterende utmark

Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 6.1.2

Forslagsstiller: Gina Gylver, 38

Side: 4

Linje: 15  16

Stryke: og fortetning av grøntstrukturer er nødvendig
Legge til: og i fortetning av boligområder må det tilrettelegges for grøntstrukturer,

Vedtak: Vedtatt

Votering over helheten: Vedtatt med endringer.

Sak 6.2 Bort med fraværsgrensen

Bakgrunn for saken:
Fraværsgrensen lyder: Elever med 10 % 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.

Endringsforslag:
Forslagsnummer: 6.2.1

Forslagsstiller: Adam Faraj, 139

Side: 5

Linje: 1

Trenger ikke nødvendigvis å fjerne fraværsgrensen, men få endret det til om du har mer
enn 10% ugyldig fravær i et fag. Har du psykiske problemer kan du få dokumentasjon på
det fra mor eller far. Samme om du driver med politikk.
Legge til: Elever med 10 % ugyldig fravær får ingen vurdering i faget.
Vedtak: Falt

Votering over helheten: Vedtatt

Sak 6.3 Anonym retting av heldagsprøver!
Bakgrunn for saken:
Hver eneste dag i norske klasserom, utsettes elever for urettferdige vurderinger. Faktorer
som burde være ubetydelige, som bakgrunn, kjønn og utseende, blir tatt i betraktning når

lærere setter karakterer. Et eksempel på dette er en analyse, gjennomført av Senter for
økonomisk forskning ved NTNU, som viser at jenter ofte blir gitt bedre karakterer enn gutter.
Hvem du er har derfor mye å si for resultatene du får. Dette er spesielt et problem ved de
større vurderingene, da det er disse som har størst innvirkning på termin og sluttkarakter.
Mange elever gruer seg for å si ifra når de opplever å bli urettferdig vurdert, rett og slett fordi
de frykter å komme på kant med læreren. Alle elever burde kunne føle seg trygge på at
vitnemålet deres ikke er påvirket av noen andre faktorer enn de faglige. Derfor må
Osloskolen innføre anonym retting på alle heldagsvurderinger, på alle ungdoms og
videregående skoler i Oslo.
Et problem ved å innføre anonym retting på alle prøver, er at læreren ikke lenger har
mulighet til å spore elevens utvikling i de ulike fagene ved hjelp av mindre prøver gjennom
året. Om man kun gjennomfører anonym retting på heldagsprøver, vil læreren kunne se
hvordan eleven utvikler seg på mindre prøver, samtidig som prøvene som har mest å si på
sluttkarakter vurderes på en anonym og trygg måte. Det er selvfølgelig viktig at en slik
ordning ikke fører til for mye ekstraarbeid for læreren, og derfor ønsker vi at den kun bør
omfatte 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.
Etter de videregående skolene i Rogaland hadde forsøk med anonym retting i skoleåret
20132014, viste det seg da elevene ble spurt om hvordan karakterene ble etter den
anonyme rettingen, at et stort flertall av elevene hadde merket endringer i karakterene
sine[4]. 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. Alle elever har rett på
en vurdering som reflekterer deres kompetanse innenfor faget. Innføres anonym retting på
heldagsprøver vil elever få en rettferdig vurdering på store prøver, samtidig som læreren kan
se den enkelte elevs utvikling gjennom skoleåret ved hjelp av mindre vurderinger gjennom
året. Dette er en sak som har blitt tatt opp på tidligere UBMmøter, og et ønske fra
elevbevegelsen. Det er politikernes oppgave å lytte til elevene og ta dette på alvor.
Nei til trynefaktor – ja til anonym retting!
Forslag til vedtak:
Oslo kommune innfører anonym retting av heldagsprøver på alle ungdoms og videregående
skoler i Oslo.

Endringsforslag:
Ingen.
Votering over helheten: Vedtatt

Sak 6.4 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

Endringsforslag:

Forslagsnummer: 6.4.1

Forslagsstiller: Celine Vo, delegatnummer

Side: 7

Linje: 36  37

Legge til: Legge til rette for samarbeid mellom Osloskolen og mottakssentrene for
mindreårige asylsøkere. Her bør man se på erfaringer fra Elvebakken med frivillig arbeid
på mottak som tiltak for å få ned fraværet i skolen.

Vedtak: Vedtatt

Vedtatt med endringer.

Sak 6.5 Gjeninnfør skolefruktordningen!
Bakgrunn for saken:
Fram til 2014 hadde kommunen plikt til å gi elever gratis frukt på skolen.[8] Det er synd at
elevene ikke lenger har tilgang på et tilbud som både gir helsefordeler, og bedrer elevenes
konsentrasjon i løpet av skoledagen.
Etter skolefruktordningen ble avskaffet, oppfordret regjeringen kommunene til å bestille frukt
gjennom skolefrukt.no. Den nye ordningen fungerer i praksis slik at barnas foreldre på de
skolene som har valgt å benytte seg av tilbudet må betale en årlig sum for frukten. Det gjør
at barn fra lavinntektsfamilier ikke kan få det samme tilbudet som barn fra familier med god
råd, og bidrar til å tydeliggjøre klasseskiller i Osloskolen.
Gratis skolefrukt gir bedre konsentrasjon og bidrar til å gi barna et bedre kosthold i framtida
for en liten del av kommunebudsjettet. I løpet av et skoleår bruker kommunen 86 781 kroner
på en elev. Dersom vi legger til kostnaden av skolefrukt for en elev i løpet av et år blir det 87
351 kroner i året, altså bare 570 kroner mer enn dagens sum. Det er en liten pris å betale for
å heve kvaliteten på barnas skolegang.

Forslag til vedtak:
Oslo kommune skal gjeninnføre ordningen med gratis skolefrukt, slik at alle elever kan
benytte seg av tilbudet.

Endringsforslag:
Forslagsnummer: 6.5.1

Forslagsstiller: Katarina Eisenstein, 62

Side:8

Linje: 27

Legge til: Oslo kommune skal gjeninnføre ordningen med gratis skolefrukt, slik at alle
elever i grunnskolen kan benytte seg av tilbudet.

Vedtak: Falt

Forslagsnummer: 6.5.2x

Forslagsstiller: Saga Ulriksdottir, 96

Side: 8

Linje: 28/29

Legge til under forslag til vedtak: Frukten som butikker ikke ønsker å selge kan gå til
skolefruktordningen, ettersom mye av den frukten blir kastet.
Vedtak: Vedtatt
Vedtatt med endringer.

Sak 6.6 Billigere kollektivtransport
Bakgrunn for saken:
Prisen for å reise kollektivt i Oslo stiger stadig. Så sent som 31.januar ble prisen for
månedskort satt opp med 10 kroner, og enkeltbilletter med 2 kroner. Månedskortet for
voksne koster i dag 690 kroner, og 345 kroner for ungdom og studenter. Dette rammer
ungdom hardest, siden de har mye lavere inntekt en voksne og er mye mer avhengig av
kollektivtrafikk.
Omlag 50% av Oslo sine klimautslipp kommer fra transportsektoren. For hvert år stiger antall
reiser med kollektivt i forhold til de med bil, men forandringen skjer alt for tregt. For at Oslo
kommune skal nå sine klimamål er man avhengig at flere reiser kollektivt. Ungdom er
fremtidens voksne, og for at disse skal innarbeide gode, klimavennlige reisevaner er det
viktig at ungdom har mulighet til å reise kollektivt til en rimelig pris. Fra 2008 til 2013 gikk
prosentandelen av daglige reiser som ble gjort med bil fra 37% til 34%. Vi må raskt få
befolkningen over fra bil til kollektiv trafikk, og desto billigere sistnevnte er, jo flere vil finne
kollektivt mer attraktivt en bil.

En reduksjon av billettprisene for ungdom og studenter vil kunne gjøres på flere måter. Oslo
kommune kan bevilge ekstra tilskudd til Ruter for å finansiere lavere pris på
ungdomsbillettene, eller man kan endre på innrettingen av bompengefinansieringen
gjennom Oslopakke 3 slik at mer midler går til kollektivtransporten.

Forslag til vedtak:
● Prisen på månedskort for ungdom og studenter reduseres
● Ruters finansiering innrettes slik at tilskuddene fra bompengefinansiering gjennom
Oslopakke 3 økes

Endringsforslag:

Forslagsnummer: 6.6.1.

Forslagsstiller:Sharleen Dydland, 109

Side: 9

Linje: 32 og 37

Legge til: Nytt avsnitt: I dag er en enkeltbillett gyldig i én time. Problemet er at noen bare
kjører med to stasjoner, og må betale for en billett som varer i en time. Flere velger da å
ikke betale billett i det hele tatt. Dersom man har billetter som varer i 10min, 20min, 30min,
40min, 50min og 60min. Dette er mer rettferdig, og vil føre til at flere faktisk betaler for
ruterbilletter.
Legge til nytt kulepunkt under “forslag til vedtak”:
● Opprette en ny type billett på kollektivtransport der man kjøper billett for hver 10.
minutt til en lavere pris.
●
●

Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 6.6.2.

Forslagsstiller: Aurora Christiane Oswald og Katrine
Logstein, 14 og 63

Side: 9

Linje: 37

Legge til: Nytt kulepunkt under forslag til vedtak: R
 uter innfører flere kontroller slik at flere
betaler billetten, og da blir inntektene større for Ruter. Slik at de kan senke
billettprisene/gjøre kollektivtilbudet bedre.
Vedtak: Falt

Vedtatt med endringer.

Sak 6.7 Gratis bind og tamponger
Bakgrunn for saken:
I løpet av et liv bruker kvinner nesten 28 000 kroner på menstruasjonsprodukter. Det kan
være krevende å ha en ekstra fast utgift som følge av biologiske behov, og UBM mener at
kommunen burde bidra med hygieneartikler som bind og tamponger, slik at dette ikke blir en
økonomisk byrde for noen.

Spesielt for ungdommer med lite lommepenger og studenter med dårlig råd kan den ekstra
utgiften fra bind og tamponger være vanskelig å ha penger til. I dag kan en elev få et par
bind eller tamponger hos helsesøster dersom hun ber om det, men ikke nok til å dekke en
hel menstruasjon. UBM vil utvide dette tilbudet slik at jenter kan hente gratis bind og
tamponger hos helsesøster og på helsestasjonen i bydelen sin.
Forslag til vedtak:
Oslo kommune skal øremerke midler som skal brukes på bind og tamponger i
skolehelsetjenesten og på helsestasjoner. Disse menstruasjonsproduktene skal kunne
hentes gratis.

Endringsforslag:
Forslagsnummer: 6.7.1

Forslagsstiller: Luka Dyrnes og Ragni Flagstad, 69 og
130

Side: 10

Linje: gjennomgående i teksten og linje 15

Legge til: Gjennomgående i teksten: endre formuleringen til: “... bind, tamponger og
menskopper…”
Legge til nytt avsnitt på linje 15: M
 enstruasjonsprodukter har ikke bare blitt en byrde for
personlig økonomi, men også for miljøet. Hvert år kastes 325 tonn bind og tamponger i
Norge. Ved å få flere til å bruke menskopp kan dette avfallet reduseres kraftig.

Vedtak: Vedtatt

Forslagsnummer: 6.7.2

Forslagsstiller: Astri Sofie Iversen, 12

Side: 10

Linje: hele saken og linje 2224

Endringsforslag: Endre hele saken til å omhandle avslag på menstruasjonsprodukter.
Endre forslag til vedtak til: Oslo kommune skal øremerke midler som skal gå til å innføre
avslag på 30  50 % på bind, tamponger og menskopper.

Vedtak: Falt

Votering over helheten: Vedtatt med endringer.

Sak 6.8 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.

Endringsforslag:
Forslagsnummer: 6.8.1.

Forslagsstiller: Martin Nesser Holle, 75

Side: 11

Linje: 25

Legge til: Nytt kulepunkt i forslag til vedtak: “Det bør være fast leiepris for lokale bedrifter,
enten per kvadratmeter, eller bare en fast sum for alle”.
Vedtak: Falt
Vedtatt.

Sak 6.9 Flere møtesteder for ungdom
Bakgrunn til forslag:
Ungdomsklubber er effektive arenaer for å inkludere og motvirke kriminalitet, og de er godt
brukt som kulturveksling. Oslo må derfor ta tak i og stanse nedleggelsene av disse. Ungdom
i Oslo trenger flere fritidstilbud som ikke er relatert til idrett.

Flere og flere ungdomsklubber blir lagt ned. Nasjonalt har 1 av 3 ungdomsklubber blitt truet
med å legges ned bare de siste 3 årene, og 1 av 10 har ikke hatt mulighet til å gi tilbud til
sine forbrukere. Oslo kommune har frem til 2015 kuttet i budsjettene til bydelene, noe som
har tvunget dem til å kutte de delene av deres budsjett som ikke er lovpålagte. Hvilket
inkluderer ungdomsklubbene.
I følge flere forskere og forskningsinstitusjoner, som for eksempel NOVA, så er
ungdomsklubber og lignende viktige tiltak for å forebygge kriminalitet. Med fritidstilbud kan vi
inkludere ungdom som allerede er litt på avveie før de blir med i kriminale miljøer. Det er i
lengden billigere å investere i ungdomsklubber og andre fritidstilbud enn å la være.
Under Ungdomshøringen i 2015 uttrykte flere av deltagerne at de så på møteplasser mellom
bydelene som nødvendig for å gjøre Oslo til en ungdomsby. De mente at vi trenger flere
kulturelle arrangementer som trekker ungdom.
Forslag til vedtak:
Etablere flere gratis møteplasser for ungdom i hele Oslo. Sett av øremerkede midler for å
opprettholde ungdomsklubber som allerede eksisterer.

Endringsforslag:
Forslagsnummer: 6.9.1

Forslagsstiller: Maria Olsen Tollisen, 74

Side: 12

Linje: 3132

Endring i forslag til vedtak: Etablere flere gratis møteplasser for ungdom i Oslo. Sette av
øremerkede midler for å opprettholde o
 g forbedre ungdomsklubber som allerede
eksisterer

Vedtak: Strykningsforslag: Falt

Vedtak: Tilleggsforslag: Vedtatt

Forslagsnummer: 6.9.2

Forslagsstiller: Hadi Mohamed, 39

Side: 12

Linje: 3132

Endring i forslag til vedtak: E
tablere flere gratis møteplasser o
 g flerbrukshaller for ungdom i Oslo. Sette av øremerkede
midler for å opprettholde ungdomsklubber o
 g flerbrukshaller som allerede eksisterer

Vedtak: Vedtatt
Vedtatt med endringer.

Sak 6.10 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.
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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:
Sak 6.4 Integrering av flyktninger (77 stemmer for)
Sak 6.1 Fra grått til grønt  flere parker i Oslo (61 stemmer for)
Sak 6.2 Bort med fraværsgrensen (60 stemmer for)
Sak 6.10 Matsvinn, forsvinn fra Oslo (60 stemmer for)
Sak 6.8 Bevar Oslos lokale bedrifter ( 55 stemmer for)

Følgende saker er ikke prioritert, men vedtatt protokollført:
Sak 6.3 Anonym retting av heldagsprøver (40 stemmer for)
Sak 6.5 Gjeninnfør skolefruktordningen (50 stemmer for)
Sak 6.6 Billigere kollektivtrafikk (38 stemmer for)
Sak 6.7 Gratis bind og tamponger (42 stemmer for)
Sak 6.9 Flere møtesteder for ungdom (26 stemmer for)

SAK 8 Mandat for valgkomiteen (dag 2)
Maika Marie Godal Dam presenterte forslag til mandat for valgkomitéen, på vegne av SUR.
 SURs forslag til mandat for valgkomitéen ble vedtatt.

Sak 8.1 Valg
Valgkomiteen ved Mehmet, Andreas, Ane og Albert legger fram og redegjør for
valgkomiteens innstilling til ny leder og nestleder for Sentralt Ungdomsråd.
Innstilling som leder: Katarina Eisenstein
Innstilling som nestleder: Ragni Flagstad
Benkeforslag, leder: Ragni Flagstad
Katrina Eisenstein og Ragni Flagstad holdt valgtaler.
Det ble holdt én støttetale for hver kandidat
Benkeforslag, nestleder: Aurora Christiane Oswald
Benkeforslag, nestleder: Rami Chumber
Aurora Christiane Oswald og Rami Chumber holdt valgtaler
8.1.1 Valg av valgkomite
Mehmet, Andreas, Ane og Albert legger fram og redegjør for valgkomiteens innstilling til ny
valgkomite.
Innstilling: Oscar Husebye, Celine Vo og Fredrik Tharaldsen
Valgt ved akklamasjon
8.1.2 Valg av leder
Innstilling som leder: Katarina Eisenstein
Benkeforslag, leder: Ragni Flagstad
Katrina Eisenstein og Ragni Flagstad holdt valgtaler.
Det ble holdt én støttetale for hver kandidat
Valg av leder ble gjort skriftlig
Ragni Flagstad ble valgt

8.1.3 Valg av nestleder
Innstilt nestleder ble valgt til leder. Valgkomitéen har derfor ingen innstilling. Ordstyrerbordet
spurte salen om det var andre kandidater til nestleder.

Benkeforslag, nestleder: Aurora Christiane Oswald
Benkeforslag, nestleder: Rami Chumber
Aurora Christiane Oswald og Rami Chumber holdt valgtaler
Valget av nestleder ble holdt skriftlig
Det ble avgitt 98 stemmer, hvorav én blank stemme.
Rami Chumber ble valgt.

Møte heves av nyvalgt leder

