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Åpning
Dette Ungdommens bystyremøte er det niende i rekken, og ble åpnet av leder i Ungdommens
Fellesråd i Oslo (UFO) Oda Regine Næristorp fra bydel Bjerke. Leder for Barne og Ungdomsrådet i
Oslo (BURO) Øyvind Sund hilste ungdommens bystyremøte.
Konstituering
Leder i UFO Oda Regine Næristorp og nestleder Madeleine Berli ble enstemmig valgt til ordfører og
varaordfører.
Else Marie Stuenæs og Marita Merg fra UngInfo ble enstemmig valgt til referenter
Jeanette Wold og Randi Driessen fra bydelene Røa og Frogner ble enstemmig valgt til tellekorps.
Øyvind Sund fra BURO ble enstemmig valgt til bisitter.
Leder i UFO Oda Regine Næristorp og nestleder Madeleine Berli ble enstemmig valgt til å
underskrive protokollen.
Forslag til forretningsorden
Følgende forslag ble fremmet :
”Punkt 4. 4 i forretningsorden endres slik at det bare er nødvendig med alminnelig flertall for saker
som skal oversendes bystyret.”
Vedtak:
Forretningsorden ble vedtatt med følgende endring:
Punkt 4.4 i forretningsorden strykes.
Antall stemmeberettigede er 61
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Forslagene er behandlet tematisk og til slutt ble fem saker prioritert. Disse vil gå til
ordinær behandling i bystyret. De prioriterte sakene er gjengitt under og står derfor
ikke under sine tematiske overskrifter.

Prioriterte saker
Følgende fem saker ble prioritert:
1.1 Kollektivtilbud
Det er for mange som kjører bil, og for få som reiser kollektivt i Oslo. Dette har uheldige
miljøkonsekvenser både lokalt og globalt. For at flere skal reise kollektivt må tilbudet bli
bedre og billigere. Prisene bør følge den generelle prisendringen i samfunnet.
a) UBM ønsker at prisene på å reise kollektivt i Oslo skal reduseres betydelig, noe som vil
gjøre det mer attraktivt å benytte seg av kollektiv tilbudet.
Vedtatt enstemmig.

b)Kollektivtilbudet skal utvides med flere linjer og hyppigere avganger, spesielt utenfor
sentrum og strekninger nord/sør. Det er også viktig med senere avganger på alle linjer, også
på hverdager. UBM foreslår avganger så sent som 01.30 og nattbussavganger så sent som en
time senere enn slik det er nå. For at dette skal bli mulig, må bevilgingene til Oslo Sporveier
økes.
UBM vil ha et bilfritt sentrum, altså innenfor ring 1, ettersom dette i andre byer har vist seg å
ha en positiv effekt på hvor mange som velger bussen framfor bilen. Bomringen opprettholdes
og pengene benyttes til å utvide nettet og senke priser på kollektivtilbudet.
Vedtatt mot 9 stemmer.

3.1 Sidemål
UBM ønsker at sidemål skal være valgfritt på ungdomsskolen og videregående.
Vedtatt med 25 mot 22 stemmer
3.3 Penger til skolen
Loven sier at skolen skal være gratis. Skolebøker bør derfor ikke koste noe for den enkelte
elev. Dette kan gjøres ved:
At de videregående skolene kjøper bøker ved hjelp av økte tildelinger fra det offentlige, for å
opprette utlånsordninger tilsvarende de vi finner i grunnskolen
Vedtatt
4.1 Kurs om rusproblematikk
Hvert år rekrutteres det nye ungdommer til rusmiljøet, dette er ofte pga. manglende kunnskap om
hvordan narkotika og andre rusmidler kan påvirke dem. UBM mener at å gi ungdommene den riktige
informasjonen kan virke forebyggende ovenfor rusmisbruk rekrutteringen.

UBM ønsker at alle elever, foresatte og lærere fra ungdomsskoler blir kurset av tidligere
rusmisbrukere og anti-rus organisasjoner om hvordan man oppdager og takler et begynnende
rusproblem. Og at et slikt kurs skal være obligatorisk.
Vedtatt
6.3 Rabatt for ungdom på kulturtilbud og økt kulturtilbudet
UBM ønsker en rabattordning på kommunale kultur og idrettstilbud for elever og studenter.
Dette kan være tilbud som f. eks. kino, teater, konserter, svømmehaller, idrettsanlegg,
idrettsarrangementer, museer og lignende. Dette vil gi ungdom en mulighet til å bli mer aktive
i kulturlivet i Oslo. Kommunen skal betale mellomlegget slik at kultur- og idrettsinstitusjoner
ikke går med underskudd.
a) Som aldersbevis skal kommunen dele ut et ”Ungdomskort” til alle elever på ungdomskoler
og videregående skoler.
Vedtatt mot 3 stemmer

1. Miljø og naturvern
1.2 Markagrensen
Markagrensen er viktig, og kommersielle hensyn må ikke gå foran naturvernhensyn.
UBM ønsker at markagrensen bevares slik som den er i dag og at ingen reguleringer blir foretatt.
Vedtatt mot 3 stemmer.

1.3 Energisparing
I vår del av verden brukes det for mye energi, noe som har store globale konsekvenser. Oslo har langt
igjen før vi er en virkelig miljøby, men har heldigvis store muligheter til å bli det, gjennom satsning på
energieffektivisering og alternative energikilder.
UBM ønsker at Oslo kommune satser mer på alternative energikilder som varmepumper,
solcelleenergi, bioenergi, osv. Økonomiske støtteordninger for bedrifter og privatpersoner som velger
de mest miljøvennlige løsningene må utvides og opprettholdes. Det må også gis mer informasjon om
disse ordningene.
Vedtatt mot 3 stemmer.
1.4 Graffiti
UBM er ikke for ulovlig tagging på offentlige og private bygninger slik som forekommer i dag.
Likevel mener vi at alle skal ha rett til å uttrykke seg, ikke bare de som har råd til en reklameplass.
UBM ønsker at det innen ett år opprettes minst tre -3- graffitivegger i Oslo, gjerne i samarbeid med
fritidsklubbene. Dersom dette viser seg å være vellykket bør tilbudet gjøres permanent og eventuelt
utvides, til f.eks. flere bydeler eller graffitipark.
Vedtatt mot 12 stemmer

2. Helse
2.1 Kommunale helsetilbud, likt for alle.
a) UBM mener det skal bygges opp retningslinjer fra kommunen for drift av helsestasjonene for
ungdom. Dette gjelder blant annet åpningstider, markedsføring og felles tjenester.
b) UBM mener det skal være en helsestasjon i alle bydelene.
Vedtatt mot 2 stemmer.
2.2 Bedre og sunnere kantinetilbud.
Vi leser stadig vekk i avisene at ungdom får i seg alt for mye sukker, og har dårlige spisevaner. Bedre
informasjon om maten vi spiser, og hva slags konsekvenser den kan ha for oss fysisk og psykisk kan
være med på å forbedre spisevaner og forebygge ungdommers livsstilssykdommer. Inspirasjon bør
hentes fra andre organisasjoner som jobber med dette, som Verdens Helse organisasjons prosjekt ”
Helsefremmende skoler”
UBM mener at skolen skal trekkes inn i et prosjekt der det er fokus på sunt kosthold og mosjon i
skolehverdagen
Vedtatt mot 5 stemmer.
2.3 Informasjon om psykisk helse.

a)UBM vil at psykisk helse skal være et punkt i læreplanen på ungdoms- og videregående skoler. Det
skal gjennomføres et prøveprosjekt med dette i Oslo skolene.
b)UBM vil at det skal holdes informasjonsmøter for både foreldre og ungdommer på alle skoler om
helsetilbudene for unge i bydelen, med særlig vekt på pp-tjenesten og psykiske lidelser.
Vedtatt mot 7 stemmer.
2.4 Helsepersonell av begge kjønn.
Undersøkelser viser at 9 av 10 gutter ikke tør å gå til helsesøster. De mener det er vanskelig å snakke
med en kvinne om ”gutteting”, og at det ville vært enklere å snakke med en mann.
UBM mener at alle skal ha muligheten til å kontakte helsepersonell av samme kjønn.
Vedtatt mot 4 stemmer

3. Skole
3.2 Evaluering av lærere
Det skal innføres obligatorisk evaluering av lærer og undervisning hver termin. Evalueringen skal
være anonym.
Vedtatt.
3.4 Privatskoler
UBM mener at privatskoler skal tillates så lenge de tilbys i et pedagogisk eller religiøst alternativ.
Vedtatt

4. Rus
Hvert år rekrutteres det nye ungdommer til rusmiljøet, dette er ofte pga. manglende kunnskap om
hvordan narkotika og andre rusmidler kan påvirke dem. UBM mener at å gi ungdommene den riktige
informasjonen kan virke forebyggende ovenfor rusmisbruk rekrutteringen.
4.2 Forebygging
UBM mener at det er viktig at ungdom selv formidler gode holdninger mot, og skaper gode
alternativer til rusmidler. Fristil er et forebyggingsprosjekt for 9. klassetrinn, og regner for å være et av
de beste forebyggingsprosjektene i Norge
UBM ønsker at forebyggingsprosjektet Fristil blir obligatorisk for 9. klassetrinn.
Vedtatt mot 13 stemmer
4.3 Tilgjengelige voksne
UBM ønsker at helsestasjonene for ungdom i Oslo skal fokusere på rus, og har fagfolk som ungdom
kan prate om bekymringer og stille spørsmål. UBM mener det er viktig for ungdom å ha en voksen å
snakke med om problemer
UBM ønsker at ”det Gule huset” skal utvides med en avdeling hvor man fokuserer på rus, og får
prate med fagfolk om bekymringer og spørsmål.
Vedtatt mot 2 stemmer
4.4 Rusfrie klubber

UBM mener at minimum èn rusfri klubb i hver bydel vil holde ungdom borte fra risikosoner på
kveldstid.
UBM ønsker å be bystyret sørge for at det opprettholdes minimum en rusfri fritidsklubb i hver bydel,
spesielt i helgene.
Vedtatt mot 11 stemmer

5. Øst – Vest
5.1 Samarbeid mellom øst- og vestkant skolene
I dag ser vi at de er negative holdninger og fordommer som dessverre fører til splittelse blant ungdom i
Oslo fra øst til vest
UBM ønsker at det skal bevilges penger til å sette i gang samarbeids prosjekt mellom øst- og
vestkantskoler. Samarbeidsprosjektet skal gjøres ved at skolene sammen arrangerer
forestillinger/revyer, idrettsarrangementer og andre aktiviteter som inkluderer ungdom.
Vedtatt med 38 mot 10 stemmer.
5.2 Holdningsskapende arbeid
Vi ser at uvitenheten om de faktiske øst og vest forholdene er stor blant ungdom og mener at
holdningsskapende kampanjer med dette temaet er en god måte å motvirke dette på.
Holdningskampanjer har tidligere vist seg å være svært effektivt.
a) UBM ønsker at det bevilges penger til en holdningsskapende kampanje på sporveien.
Vedtatt med 26 mot 18 stemmer
b)UBM ønsker at det skal bevilges penger slik at alle ungdomsskolene i Oslo arrangerer
holdningskampanjer med øst- og vestproblematikken som tema for elevene, foreldre og lærerer
Problematikken skal også diskuteres i undervisningen, som et ledd i det holdningsskapende arbeidet.
Vi mener at dette bør være obligatorisk for alle elevene å delta på.
Vedtatt mot 13 stemmer.

5.3 Samarbeid mellom øst- og vestkant i organisasjoner, lag og foreninger
Barne- og ungdomsorganisjasjoner, lag og foreninger bør jobbe aktivt for samarbeidsarrangementer
som inkluderer ungdom fra øst og vestkant.
UBM ønsker at det bevilges støtte til organisasjoner, lag eller foreninger som kan dokumentere
deltakelse fra ungdom fra både vest og østkant. Støtten skal baseres på antall deltakende ungdom.
Blant de deltakende ungdommene må minst 40 % fra hver kant av byen være representert for at tiltaket
skal få støtte
Vedtatt mot 8 stemmer.

6. Kultur og fritid
6.1 Felles kulturhus i sentrum for elever fra videregående skole
UBM ønsker, som i fjor, opprettelse av et ungdomshus sentralt i Oslo for eksempel på Akershus
stranda. Huset skal fungere som et naturlig samlingspunkt for ungdom mellom 15 og 19 år, og være
åpent på dag- og kveldstid.
Vedtatt
6.2 Styrking av fritidsklubbene

UBM ønsker at hver enkelt bydel skal ha et omfattende, allsidig fritidstilbud til ungdom i alderen 1319 år. Minimum på 2003 nivå.
Vedtatt

6.4 Beholde gratis utlån av aviser, filmer og annet fra bibliotekene
a) UBM ønsker å oppratholde utlånsordningen av aviser, magasiner, musikk og film på de kommunale
bibliotekene i Oslo.
b) Utlån av musikk bør utvides til å omfatte flere biblioteker. Det bør også innføres en lignende
utlånsordning i skolebibliotekene i ungdomskolene og i de videregående skolene.
Enstemmig vedtatt

7. Ungdoms innflytelse
Bystyret har gjennom kommuneplanen vedtatt at de ønsker et sentralt ungdomsråd, på linje med det
sentrale eldrerådet. Dette skal være en høringsinstans for byrådet. Det sentrale ungdomsrådet vil motta
saker fra byrådet, som angår ungdom, og kan komme med en uttalelse. Det er ønskelig at dette rådet
opprettes i tillegg til UFO, så det kan samarbeide med UFO.
7.1 Representanter til det sentrale ungdomsrådet
UBM mener at det sentrale ungdomsrådet skal bestå av en representant fra hvert ungdomsråd, en
representant fra UFO, og en representant fra BURO. Det er ønskelig at de da representerer ungdom i
Oslo på en bredest mulig måte. Det skal bli tatt hensyn til kjønnsbalanse, alder og representasjon fra
minoritetsgrupper.
Vedtatt

7.2 Møte, tale og forslagsrett i byrådet
UBM mener at det sentrale ungdomsrådet skal ha møte, tale og forlagsrett i byrådet, ved saker som
angår ungdom. Byrådet er da pliktig til å svare.
Vedtatt mot 7 stemmer
7.3 Profilering av ungdomsrådene
a) UBM mener at det bør bevilges penger til det sentrale ungdomsrådet til profileringsarbeid. Dette
vil styrke rådets posisjon blant ungdommen.
Vedtatt mot 4 stemmer

b) UBM mener at de lokale ungdomsrådene burde få 1,5 millioner som tidligere for å dele ut til de
frivillige ungdomstiltakene
Vedtatt mot 3 stemmer

8. Ungdom og politikk
8.1 Utvidelse av Ungdommens bystyremøte
UBM vil opprette en tredje dag av UBM der politikerne i bystyret skal delta. Politikerne og ungdom
skal diskutere sammen hvordan vedtakene skal følges opp.
Vedtatt mot 2 stemmer.

8.2 Stemmerettsalder

UBM er imot prøveordningen med stemmerett for 16-åringer, og ønsker at stemmerettsalderen
fortsatt skal være 18år. UBM vil at det skal satses mer på politisk informasjon til 18 åringer slik at de
får en innføring i det politiske samfunnet og lettere kan gjøre seg opp en mening.
Vedtatt mot 12 stemmer.

8.3 Opplæring av ungdomsrådene
UBM vil ha obligatorisk kurs/opplæring for alle ungdomsrådene om bydelspolitikk, og tilbud om
kurs/opplæring om Oslo-politikk og partienes synspunkter.
Vedtatt mot 1 stemme.
8.4 Politikerbesøk på skolene
UBM ønsker partibesøk på videregående skole og ungdomsskole.. Alle partier som er representert på
stortinget eller i bystyret skal være med på en prøveordning med politikerbesøk på skolene.
Alle skoler inkludert friskoler, skal besøkes av tre politikere i året, en fra hver politisk hovedretning
(høyre, sentrum og venstre.) På de videregående skolene skal det i den grad det er mulig sendes
politikere som sitter i bystyret, mens det på ungdomsskolen kan sendes politikere fra andre ledd i de
politiske partiene
Elevene skal møte politikerne i grupper på maksimum 100 elever, inndelt etter paralleller.
Først skal politikerne holde et foredrag om partiet og politikken deres vinklet praktisk og ideologisk
med fokus på Oslo-politikk. Deretter skal det åpnes for spørsmål.
Dette skal skje i regi av BURO og evalueres etter to år av BURO og UBM
Vedtatt mot 6 stemmer.

Protokolltilførsler
Det kom inn mange protokolltilførsler under punktet om skole. Vi finner det riktig å oppsummere
disse på følgende måte: Ordstyrerbordet ble kritisert for at det ikke ble tid til å diskutere skole på
UBM. Kun de som hadde endringsforslag til innstillingen fikk presentere disse. Flere deltakere på
UBM var kritiske til dette og mente de ikke kunne stå inne for vedtakene som ble fattet. At dagsorden
og foretningsorden ble endret, etter en avstemning i salen, var en følge av lange og gode debatter på
andre tema under møtet.

_____________________________
Oda Regine Næristorp
Ordfører Ungdommens bystyremøte

______________________________________
Madeleine Berli
Varaordfører Ungdommens bystyremøte

