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De 5 prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2009:
Sak 13: Øke bevilgningene til skolene
UBM mener skolene bør styrkes, dette gjelder alt fra oppussing til flere vikarer og større valg
med tanke på fag og flere lærere pr elev.
UBM mener:
Bevilgningene til skolen må økes for å oppnå:
• Flere lærere per elev
• Kvalifiserte vikarer ved sykdom
• Skolebygg må vedlikeholdes
• Skolen skal tilby valgfritt faglig kveldstilbud.
• Øremerket pott som forvaltes av BU hvor skolene kan søke penger til
faglig opplegg
• Høyere lønninger til lærerne
• Bedre kvaliteten på lærere gjennom etterutdanning
Sak 11: Salg av alkohol og tobakk til mindreårige
Debutalderen for bruk av alkohol og tobakk blir stadig lavere. Det er generelt for enkelt for
mindreårige å få kjøpt disse varene.
UBM mener:
UBM vil ha hyppigere offentlige skjenkekontroller av virksomheter med salg av alkohol og
tobakk med et spesielt fokus på butikker, som vil resultere i strengere kontroll av
legitimasjon. Ved salg til mindreårige skal virksomheten miste salgsretten til varen i 3 uker
ved første, og 3 måneder ved ytterligere overtredelser. Det skal ilegges kraftige bøter i tillegg
til at salgsretten mistes.
Sak 19: Nynorsk/bokmål
I dag er det slik at alle er nødt til å lære både nynorsk og bokmål. Man får karakterer i begge
målene.
UBM mener:
Sidemålet skal likestilles med 3. fremmedspråk. Det betyr at man kan velge å lære sidemålet.
Man skal fremdeles jobbe med tekster på begge mål, på samme måte som man i dag lærer og
leser tekster på norrønt eller gammelnorsk. Timene brukt til nynorskfaget skal frigjøres og
brukes til valgfritt fag.
Alle som har sidemål kan få karakter i faget. Det burde være slik at man selv på forhånd kan
velge om karakteren i faget skal være tellende.
Sak 20: Engasjement i skolen
Mange elever i den norske skolen er for lite engasjerte. De kjenner ikke til sine muligheter til
innflytelse og påvirkning.
UBM mener:
Elever skal diskutere mer og bli mer opplyst og oppdatert på hva som skjer i verden. Det bør
legges større vekt på politikk og påvirkning i pensum.
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Sak 12: Behandling og rehabilitering for rusavhengige
Rusavhengighet er et stadig økende problem i Oslo, også blant unge. UBM mener det bør
settes større fokus på informasjon, behandling og rehabilitering for å bedre rusavhengiges
situasjon.
UBM mener:
Oslo kommune skal utvide LAR-ordningen (legemiddelassistert rehabilitering) slik at flere,
også yngre rusavhengige, kan benytte seg av den, og at det for de tyngste avhengige skal
tilbys heroinassistert behandling.
Det bør opprettes flere døgnåpne sprøyterom, med faglært helsepersonell.
Rehabiliteringskøene må reduseres ved å opprette flere plasser for rusavhengige som ønsker
behandling. For å hindre tilbakefall må også ettervernet styrkes.
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Alle vedtak fra Ungdommens Bystyremøte 2009:
Sak 1: Billettpriser på kollektivtrafikken
Oslos kollektivtilbud må bli bedre. For å gjøre det mer attraktivt å kjøre kollektivt, og som et
miljøtiltak, bør billettprisene senkes og utvalget av billettyper utvides for å få flere folk til å la
bilen stå.
UBM mener:
Prisen på månedskort og A-kort bør senkes vesentlig. Det skal også være gratis å ta med seg
sykkel og hund når man reiser kollektivt i Oslo.

Sak 2: Aldersgrense på kollektivbilletter
Selv om man ikke regnes som voksen når man er 16 år betaler man voksenpris på
enkeltbilletter, dagskort, flexikort og andre korttidsbilletter. Dette mener UBM er feil.
UBM mener:
Aldersgrensen på alle barnebilletter bør heves til 20 år som er den grensen det i dag er på 7dagerskort og månedskort.

Sak 3: Nattbuss
Nattbusstilbudet i Oslo er for dårlig. Mellomrommet mellom siste t-bane/trikk/buss og starten
på nattbussrutene er for stort. Manglende billettovergang mellom nattbusser gjør det for dyrt
for ungdom. Det er for få avganger i løpet av natten.
UBM mener:
Det skal være minimum en avgang i timen på alle nattbussruter i Oslo og at første
nattbussavgang skal begynne senest en time etter at siste ordinære t-bane/trikk/buss har gått.
Nattbussen bør ikke koste mer enn 50 kroner og dette skal inkludere overgang.

Sak 4: Utvidelse av t-bane tilbudet
Kollektivtrafikktilbudet er veldig viktig i vårt samfunn, både for de med bil og for de uten, da
særlig unge. For å få folk til å ta t-bane, er det viktig at den går raskt, ofte, dit folk skal og er
miljøvennlig.
UBM mener:
Det skal være 10 minutters avganger på alle t-banelinjer. T-banelinje 1 skal utvides til
Tryvann. Utvidelse av t-banetilbudet bør inkludere oppgradering og ombygging av t-banelinje
1 i forbindelse med VM 2011, dette vil føre til et mer miljøvennlig tilbud til de reisende.

Sak 5: Kildesortering
Oslos innbyggere kaster stadig mer avfall og omtrent 30 %1 av avfallet blir ikke gjenvunnet.
Å innføre kildesortering av plast- og matavfall, i tillegg til papir og glass- og
metallsorteringen som finnes i dag, ville være en vinn-vinn situasjon, i og med at vi vil bli
kvitt avfallet, unngår unødvendige klimagassutslipp og får utnyttet materialene til det fulle.
1

Miljøstatus.no, statistisk sentralbyrå 2008
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UBM mener:
Matavfall skal brukes som biobrensel for drift av fjernvarme. Det skal utplasseres offentlige
søppelkasser for plast-, mat-, rest- og papiravfall rundt om i Oslo by.

Sak 6: Oslo kommune som miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig
sektor. Oslo burde gå foran som en miljøby.
UBM mener:
Oslo kommune burde tilfredsstille kravene til miljøfyrtårnordningen. Alle kommunale
bedrifter og sektorer i Oslo skal bli sertifiserte miljøfyrtårn. De som ikke består kravene skal
bli ilagt en miljøavgift.

Sak 7: Kulturkort: innhold
Ungdom ønsker et kulturkort med mulighet for rabatter. Kulturtilbud er ofte dyrt for ungdom.
Kultur er mer enn mat for ånden. UBM ønsker at sunn mat inkluderes i kortet. Dette i tillegg
til andre kulturtilbud.
UBM mener:
Et kulturkort skal gi rabatt på kino, teater, opera/ballettforestillinger, idrettsarrangementer,
sunn mat, museum, konserter, svømmehall, treningssenter og skipass.
UBM vet at et slikt kort er på trappene, men ønsker å legge føringer for videre innhold.
Sentralt Ungdomsråd skal være med på å planlegge og å utrede kulturkortet.

Sak 8: Konserter for de under 18 år
Ungdom under 18 år får i dag ikke deltatt på de konsertene de ønsker på grunn av
aldersgrense grunnet alkoholsalg.
UBM mener:
Oslo kommune bør gi mer økonomisk støtte til rusfrie kulturtilbud for ungdom som for
eksempel ”Juvenile Rock Club”, ”Rock mot rus” og ”Granittrock”.

Sak 9: Treningstilbud for aldersgruppen 14-16 år
Ungdom mellom 14 og 16 år som ønsker å trene for moro skyld mangler ofte et tilbud.
Treningsstudioer er ikke åpne for ungdom under 16 år og i idrettslag blir det mye fokus på
satsing og konkurranser slik at de som ikke vil satse lett faller utenfor.
UBM mener:
Det bør bevilges mer penger til breddeidrett så ungdom som velger å ikke satse også har et
tilbud. Treningssentre burde gi et bedre tilbud til ungdom mellom 14-16 år.

Sak 10: Integrering av tidligere straffedømte
Som straffedømt i Norge er det vanskelig å komme inn igjen i samfunnet etter soning, det er
derfor lett å begå nye kriminelle handlinger.
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UBM mener:
Oslo kommune bør i større grad støtte organisasjoner som arbeider med integrering av
tidligere straffedømte for å få dem inn i arbeids- og boligmarkedet. Det må stilles krav til at
organisasjonene kan dokumentere at de klarer å få folk rusfrie og å hjelpe dem tilbake til en
jobb og vanlig hverdag, for å få statlig støtte. Jo flere de hjelper, jo mer støtte.

Sak 11: Salg av alkohol og tobakk til mindreårige
Debutalderen for bruk av alkohol og tobakk blir stadig lavere. Det er generelt for enkelt for
mindreårige å få kjøpt disse varene.
UBM mener:
UBM vil ha hyppigere offentlige skjenkekontroller av virksomheter med salg av alkohol og
tobakk med et spesielt fokus på butikker, som vil resultere i strengere kontroll av
legitimasjon. Ved salg til mindreårige skal virksomheten miste salgsretten til varen i 3 uker
ved første, og 3 måneder ved ytterligere overtredelser. Det skal ilegges kraftige bøter i tillegg
til at salgsretten mistes.

Sak 12: Behandling og rehabilitering for rusavhengige
Rusavhengighet er et stadig økende problem i Oslo, også blant unge. UBM mener det bør
settes større fokus på informasjon, behandling og rehabilitering for å bedre rusavhengiges
situasjon.
UBM mener:
Oslo kommune skal utvide LAR-ordningen (legemiddelassistert rehabilitering) slik at flere,
også yngre rusavhengige, kan benytte seg av den, og at det for de tyngste avhengige skal
tilbys heroinassistert behandling.
Det bør opprettes flere døgnåpne sprøyterom, med faglært helsepersonell.
Rehabiliteringskøene må reduseres ved å opprette flere plasser for rusavhengige som ønsker
behandling. For å hindre tilbakefall må også ettervernet styrkes.

Sak 13: Øke bevilgningene til skolene
UBM mener skolene bør styrkes, dette gjelder alt fra oppussing til flere vikarer og større valg
med tanke på fag og flere lærere pr elev.
UBM mener:
Bevilgningene til skolen må økes for å oppnå:
• Flere lærere per elev
• Kvalifiserte vikarer ved sykdom
• Skolebygg må vedlikeholdes
• Skolen skal tilby valgfritt faglig kveldstilbud.
• Øremerket pott som forvaltes av BU hvor skolene kan søke penger til
faglig opplegg
• Høyere lønninger til lærerne
• Bedre kvaliteten på lærere gjennom etterutdanning
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Sak 14: Evaluering av Kunnskapsløftet
UBM ønsker at innføringen av kunnskapsløftet i Osloskolen må evalueres. Reformen har ført
til store endringer og reaksjoner må tas med i videre utikling av skolen.
UBM mener:
Det bør nedsettes et utvalg for å evaluere kunnskapsløftet i Oslo. Utvalget må være bredt
representert, og derfor må alle Oslo-skolene og Sentralt Ungdomsråd være representert.
Skoleopptaket til VGS bør endres siden det nå søkes på linje og ikke på skole og dette kan
medføre lange reiseavstander for de som ikke kommer inn på en skole i nærmiljøet.

Sak 15: Undervisningsevaluering og måten testen er utformet.
Flere elever må få være med å utforme innholdet og det må være en obligatorisk ordning for
at elever skal kunne gi en skriftlig tilbakemelding til læreren anonymt.

UBM mener:
Gjennomføringen av evalueringen må bedres, spesielt må anonymiseringen av evalueringen
styrkes. Lærerne bør få oppgitt resultatene i prosent i stedet for absolutte tall.
Det må også øremerkes offentlig støtte til skolene for å kurse og oppdatere lærere.

Sak 16: Oslo-prøven/ kartleggingsprøve
Offentliggjøring av Oslo-prøvene skaper i dag stor uro blant elevene, mange mister
motivasjonen når de føler at de går på en dårlig skole. De ”dårlige” skolene får problemer
ettersom mange av de ”flinke” elevene søker seg vekk fra skolen. Uten de som trekker
elevene opp blir det vanskelig for skolene å heve standarden.
UBM mener:
Oslo-prøvene gjennomføres kun hvis resultatene ikke blir offentliggjort.
Oslo-prøvene flyttes til slutten av hvert år slik at man kan måle progresjon fra år til år.
Det bør innføres en ny Oslo-prøve i 3. klasse sånn at man kan se progresjonen til elevene fra
1. klasse.

Sak 17: Sunnere skole
For ungdommene i Oslo er det viktig at skolen skal være en institusjon som tilbyr sunne
produkter til elevene. Dette er noe som fører til sunnere, mer konsentrerte og flinkere elever.
Det finnes mange eksempler på skoler som har ordninger der sunne produkter settes høyere
enn usunne, som har gitt gode resultater.
UBM mener:
For at skolene skal bli et sunt sted skal det være gratis frukt på videregående skole, slik som
det allerede finnes ordninger på i grunnskolen. Det skal også finnes vannrenseautomater på
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alle skoler, slik at elever skal kunne fylle rent og friskt vann på skolen. Personalet i kantinen
på skolen skal også være kompetente i den forstand at kvalitet og sunnhet skal ivaretas.
Frukt og grønt skal subsidieres slik at det blir flere som kjøper slike produkter. Det skal ikke
være lov å selge "kaloribomber" i kantinene. Hygiene skal ivaretas og det skal utarbeides
retningslinjer for kantinepersonalet. Det kan også forsøkes å sette i gang varmmat ordning i
kantinen.

Sak 18: Bedre helsetjeneste
UBM mener at skolehelsetjenesten er for svak i forhold til tilgjengelighet og synlighet.
Dagens tilbud er lite synlig og er derfor mindre utnyttet. Forøvrig er tilbudet skjevt fordelt
mellom bydelene.
UBM mener:
Det må fastsettes en bestemt minimumstid hvor Osloskolens helsesøstertilbud skal være
tilgjengelig, i forhold til antall elever på skolen. Pengene til skolehelsetjenesten må
øremerkes. Skolehelsetjenesten må profileres og informere om tilbudet. Tilbudet skal være
likt for alle bydeler

Sak 19: Nynorsk/bokmål
I dag er det slik at alle er nødt til å lære både nynorsk og bokmål. Man får karakterer i begge
målene.
UBM mener:
Sidemålet skal likestilles med 3. fremmedspråk. Det betyr at man kan velge å lære sidemålet.
Man skal fremdeles jobbe med tekster på begge mål, på samme måte som man i dag lærer og
leser tekster på norrønt eller gammelnorsk. Timene brukt til nynorskfaget skal frigjøres og
brukes til valgfritt fag.
Alle som har sidemål kan få karakter i faget. Det burde være slik at man selv på forhånd kan
velge om karakteren i faget skal være tellende.
Sak 20: Engasjement i skolen
Mange elever i den norske skolen er for lite engasjerte. De kjenner ikke til sine muligheter til
innflytelse og påvirkning.
UBM mener:
Elever skal diskutere mer og bli mer opplyst og oppdatert på hva som skjer i verden. Det bør
legges større vekt på politikk og påvirkning i pensum.
Sak 21: Øke bunnfradraget
Innledning:
UBM ønsker at folk med deltidsjobb, ofte ungdom, skal få beholde mer av lønnen sin.
UBM mener:
Bunnfradraget bør økes til 100 000 kroner.
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