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Ungdommens Bystyremøte 2007: Protokoll 15. mars

Åpning
Dette Ungdommens bystyremøte er det ellevte i rekken, og ble åpnet av leder i Sentralt
Ungdomsråd i Oslo (SUR) Guro Lystad fra bydel Nordre-Aker og nestleder i SUR Helge
Glåmseter Øvreness fra bydel Vestre Aker. Martin Eckhoff Andresen fra Barne- og
Ungdomsrådet i Oslo (BURO) hilste bystyremøtet.
Opprop, 69 delegater med stemmerett.
Konstituering
Martin Nielsen fra Hyperion Oslo ble enstemmig valgt til bisitter.
Guro Lystad og Helge Glåmseter Øvreness ble enstemmig valgt til ordførere.
Øyvind Berge og Martin Eckhoff Andresen ble enstemmig valgt til referenter.
Silje Kristine Karlsen og Martha Luonge Stokke ble enstemmig valgt til tellekorps.
Guro Lystad og Helge Glåmseter Øvreness ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.
Opplyst om foreldres samtykke ved fotografering av ungdom under 16 år.
Martin Nielsen orienterte om forretningsorden (se vedlegg 2)

Vedtak:
Forslag til dagsorden ble enstemmig vedtatt (se vedlegg 1).
Forslag til forretningsorden er enstemmig vedtatt (se vedlegg 2).
Oppfordring til delegatene om å melde seg for å bli valgt til delegater ved siste dag av UBM
for å møte politikerne 20.04.07. 25 delegater skal møte politikerne, 15 valgt av UBM og 10
fra Sentralt ungdomsråd.
Ungdommens bystyremøte satt kl 09.21 med 69 delegater med stemmerett.

2

Ungdommens Bystyremøte 2007: Protokoll 15. mars

Oversendte saker fra UBM dag 1.
Gruppe 4 orienterte om de oversendte sakene fra dag 1 fra tema Kultur, fritid og idrett.
To delegater kom til i møtet, 71 stemmeberettige delegater tilstede

4. Kultur, fritid og idrett
Kjønnsfordeling i debatten om kultur, fritid og idrett:
Gutter: 60 %
Jenter: 40 %
4.1 Ungdomshus i Oslo sentrum.
Mange bydeler har et ungdomshus, men det er også et sterkt ønske om et ungdomshus som
kan samle ungdom fra hele byen. Et sentralt ungdomshus kan satse på større arrangementer,
og har muligheten til å trekke flere ungdom. UBM mener at
A) Det bør være et ungdomshus sentralt i Oslo, som skal trekke ungdom fra hele byen.
Tilbudet skal være bredt og allsidig. Huset skal ha en stor konsertscene som åpner for
ulike tilbud, som brukes til både større og mindre arrangementer. Ungdomshuset bør
fungere som et møtested og skal ha et bredt kultur- og aktivitetstilbud. Dette huset er
ingen erstatning for bydelenes egen ungdomsklubb.
Forslaget falt mot 25 stemmer.
4.2 Flere idretts- og svømmeanlegg
UBM mener at det trengs flere idretts- og svømmehaller i Oslo. Vedlikeholdet av de
eksisterende anleggene må forbedres. UBM mener at
A) Det etableres flere idrettshaller rundt om i Oslo. Vedlikeholdet av idrettshallene må
forbedres. UBM ønsker at idrettshallene skal gis mulighet for lange åpningstider.
Forslaget vedtatt mot 6 stemmer
B) Det skal opprettes flere svømmehaller, og at eksisterende haller pusses opp. Bredere
åpningstider og gjenåpning av eksisterende haller.
Forslaget vedtatt mot 12 stemmer
4.3 Lavere aldersgrenser på konserter.
Ungdom er veldig musikkinteresserte og går glipp av mange store musikkbegivenheter. UBM
vil jobbe for at private konsert arrangører bør ha flere tilbud som er åpne for ungdom under
18 år, og mener at
A) Det skal gis kommunale tilskudd til konsertarrangører som åpner for ungdom under
18 år. På denne måten vil konsertarrangører som Rokkefeller kunne åpne for
konserter med lavere aldersgrenser uten å tape penger på lavere alkoholsalg.
Forslaget falt mot 30 stemmer
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Gruppe 8 orienterte om de oversendte sakene fra dag 1 fra tema Opplæring i skolen

8. Opplæring i skolen
Kjønnsfordeling i debatten om opplæring i skolen:
Gutter: 77 %
Jenter: 33 %
72 stemmeberettige delegater tilstede.
Før votering var det oppteling. 75 stemmeberettige delegater tilstede.
8.1 Inntaksordningen i videregående skole
I dag er 50% av inntaksordningen i videregående skoler basert på geografisk tilhørighet.
UBM mener at:
A) Vi skal gå tilbake til den gamle skoleordningen der grunnlaget for inntak i
videregående skole kun er karakterbasert.
Endringsforslag (endring pkt A): Ungdommens bystyremøte mener at man skal gå tilbake til
den gamle ordningen om karakterbasert skolevalg i sentrumsskolen. De øvrige regionene skal
ha dagens ordning med regionbasert opptak.
Alternativ votering: Endringsforslaget falt mot 9 stemmer.
Hovedvotering: Forslaget falt mot 30 stemmer.
8.2 Nynorsk i skolen
I dag er nynorsk obligatorisk på ungdoms- og videregående skoler for alle elever som ikke har
et annet morsmål enn norsk. Denne ordningen er lite populær blant mange ungdom. UBM
mener at:
A) Nynorsk skal bli valgfritt på lik linje med de andre språkfagene som fransk, spansk,
tysk osv.
Endringsforslag: Nynorsk skriftlig skal bli valgfritt på lik linje med de andre språkfagene
som fransk spansk tysk, osv. Nynorsk muntlig skal være obligatorisk.
Alternativ votering: Endringsforslaget falt mot 9 stemmer.
Hovedvotering: Forslaget vedtatt mot 22 stemmer
8.3 Karaktersetting i gym
I dag er skolesystemet slik at det ikke finnes noen klare retningslinjer for hvordan den
praktiske delen av gymkarakteren skal vurderes og hvilke krav som skal gjelde. UBM mener
at:
A) Det skal defineres klare mål i læreplanen for vurderingskriterier for den praktiske
delen av gymkarakteren og at det skal være samarbeid mellom de ulike videregående
skolene i Oslo om karaktersetting og krav i gymtimene for at det skal bli så likt og
rettferdig som mulig for alle elever.
Forslaget vedtatt mot 16 stemmer
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8.4 Bedret rådgivningstjeneste:
Rådgivningstjenesten i Osloskolene i dag kan tydelig forbedres. UBM mener at:
A) Rådgivning skal bli et eget yrke slik at rådgivningstjenesten blir utvidet på flere
områder og at elevene får så bra tilbud som mulig. Dette gjelder spesielt elever som:
a. ønsker å studere i utlandet.
b. dropper ut av skolen
c. trenger bedre jobbveiledning.
Endringsforslag (til pkt A): Det må være obligatorisk i skolen å ha en samtale med rådgiver
dersom en elev er i ferd med å slutte.
Alternativ votering: Endringsforslaget vedtatt.
Hovedvotering: Forslaget vedtatt mot 16 stemmer.
Pause
Møtet ble satt. 1 delegat har forlatt møte, 71 stemmeberettige tilstede.
Gruppe 8 orienterte om de oversendte sakene fra dag 1 fra tema Holdninger: øst-vest,
integrering.
Endringer i dagsorden og foretningsorden
Kl 11.25: Ordstyrerbordet framsatte forslag om endring i forretningsorden:
Taletiden på innlegg kuttet til ett minutt. - Vedtatt
Kl 11.31: Ordstyrerbordet framsatte forslag om endring i forretningsorden:
Taletiden på replikk kuttet til 30 sekund. – Falt
Kl 11.40: Ordstyrerbordet framsatte forslag om endring i forretningsorden:
Taletiden på replikk kuttet til 30 sekund. – Vedtatt
Kl 11.41: Forslag om endring i forretningsorden:
Det skal være åpent for endringsforslag helt til siste innlegg i hver sak. – Vedtatt med 58
stemmer (over 2/3)

7. Holdninger; øst-vest, integrering
7.1 Internasjonal kulturuke
En internasjonal kulturuke skal være en obligatorisk innsikt i språk, livssyn, religioner,
matvaner, musikk og politikk. Under den internasjonale kulturuken skal alt fra matlaging,
gjennom musikk til politikk bli tatt opp og klargjort. Hensikten med dette er å bidra til
integrering mellom etniske nordmenn og nordmenn med minoritetsbakgrunn. UBM mener at:
A) Kommunen bør oppfordre og tilrettelegge for en internasjonal kulturuke i Oslo-skolen.
Forslaget ble vedtatt mot 17 stemmer
7.2 Lærlingplasser for minoritetsungdom
Over 40 prosent av de som søker, får ikke læreplass. Andelen er enda høyere for personer
med ikke-vestlig bakgrunn. En av grunnene til dette er at noen bedrifter synes negative til
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personer som ikke har et norsk navn, eller tror at det er bedre for bedriften å bruke læringer
som har norsk opprinnelse. UBM mener at:
A) Bedrifter som har lærlinger med minoritetsbakgrunn bør foretrekkes i offentlige
anbudsrunder.
B) Offentlige bedrifter og etater bør bli flinkere å bruke lærlinger med
minoritetsbakgrunn.
Endringsforslag 1 (til pkt A): Offentlige bedrifter og foretak må ta inn flere inn til intervju
når de skal ansette lærlinger. Oslo kommune må oppfordre private bedrifter til å ta inn flere
elever med minoritetsbakgrunn til intervju ved opptak av lærlinger.
Endringsforslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.
Hovedvotering: Vedtatt mot 9 stemmer
Endringsforslag 2 (til pkt B): Det bør innføres en kvote med læreplasser for elever med
minoritetsbakgrunn i offentlige bedrifter. Dette for at kommunale bedrifter skal gå.
Endringsforslag 3 (til pkt B): Plikte kommunen til å ta inn flere lærlinger generelt, med og
uten minoritetsbakgrunn.
Ordstyrerbordet vurderte endringsforsalg 2 som mest ytterliggående og voterte først over
dette. Forslaget falt mot to stemmer. Endringsforslag 3 ble satt opp mot det opprinnelige
forslaget til vedtak.
Endringsforslag 3: Vedtatt mot 6 stemmer.
Hovedvotering: Vedtatt mot 10 stemmer
Endringsforslag 4 (nytt pkt C): Plikte offentlig bedrifter til å ta inn en gitt antall lærlinger med
minoritetsbakgrunn.
Forslaget falt mot 10 stemmer.
7.3 Spre det kulturelle mangfoldet
Oslo er en delt by. Mange ikke-vestlige innvandrere bosetter seg øst i byen av økonomiske
årsaker. Dette resulterer i et segregert bosettingsmønster, der grupper med ulik bakgrunn har
lite kontakt. Dette fører til uvitenhet og fordommer i begge grupper. UBM ønsker at alle i
Oslo får ta del i det flerkulturelle mangfoldet. UBM mener at:
A) Kommunen bør sette i gang en kommunal boligbygging som kan bidra til å spre det
kulturelle mangfold. Dette medfører en kommunal boligbygging vest i Oslo, der
innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn kan bosette seg til en overkommelig pris.
Endringsforsalg 1 (til pkt A): Kommunen bør sette i gang en kommunal boligbygging som
kan bidra til å spre det kulturelle mangfold. Det bør finnes kommunale boenheter over hele
byen, også på vestkanten.

6

Ungdommens Bystyremøte 2007: Protokoll 15. mars

Endringsforslag 2 (til pkt A): Kommunen bør sette i gang en kommunal boligbygging som
kan bidra til å spre det kulturelle mangfold. Dette medfører en kommunal boligbygging vest i
Oslo, der alle innbyggere kan bosette seg til en overkommelig pris.
Endringsforsalg 2 ble vedtatt med 42 stemmer
Ble satt opp mot endringsforslag 1, endringsforslag 1 vedtatt mot 24 stemmer
Hovedvotering: Forslaget falt mot 18 stemmer.
Endringsforsalg 3 (nytt pkt B): Kommunen kjøper opp boliger på steder der det er få eller
tilnærmet ingen innvandrere. I de boligene kan det bo innvandrere med integrerings- og
økonomiske problemer.
Forslaget falt mot 3 stemmer.
Endring i dagsorden og foretningsorden
Kl 12.30: Endring i dagsorden: Lunsjen kortes ned med 15 min til 13.15
Kl 12.30: Endring i forretningsorden: Kan ikke fremme forslag etter strek er satt, med mindre
man har tegnet seg til innlegg og presenterer forslaget i dette innlegget.
Lunsj
Møtet ble satt kl 13.22
Endring i dagsorden og foretningsorden
Kl 13.25: Endring i forretningsorden: Ikke lenger anledning til andregangsinnlegg - vedtatt
Gruppe 5 orienterte om de oversendte sakene fra dag 1 fra tema Ungdomsråd og ungdommens
innflytelse.

5. Ungdomsråd og Ungdommens innflytelse
5.1 Representant i bydelsutvalget
Barne- og ungdomsrådene i Oslo trenger større innflytelse. Ungdom har ikke stemmerett og
derfor bør de lokale ungdomsrådene ha et talerør til bydelens politikere. UBM mener at:
A) Alle de lokale ungdomsrådene skal ha en fast representant i bydelsutvalget med taleog forslagsrett.
Endringsforslag 1 (til pkt A): Alle de lokale ungdomsrådene skal ha en fast representant i
bydelsutvalget med tale- og forslagsrett i de saker som angår ungdom
Endringsforslaget vedtatt mot 9 stemmer
Hovedvotering: Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer.
5.2 Penger til profilering
Det er viktig for de lokale ungdomsrådene å profilere seg så mye som mulig ovenfor
ungdommen i bydelen sin. Dette fordi det er viktig å øke deltagelsen og interessen blant
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ungdommen i bydelen. Det er også viktig med en så bred og demokratisk representasjon som
mulig i de lokale ungdomsrådene. UBM mener at:
A) Det skal settes av 40.000 kr. pr. bydel, som skal gå til profileringsarbeid av de lokale
ungdomsrådene.
B) Det skal settes av en pott penger som skal gå til profileringsarbeid av de lokale
ungdomsrådene. Midlene skal fordeles av Sentralt Ungdomsråd (SUR).
Endringsforslag 1 (til pkt A): Det skal settes av 5.000 kr. pr. bydel, som skal gå til
profileringsarbeid av de lokale ungdomsrådene.
Endringsforslaget falt mot 7 stemmer
Endringsforslag 2 (til pkt A): Det skal settes av 40.000 kr. pr. bydel, som skal gå til
profileringsarbeid og arrangementer for bydelens ungdom arrangert av de lokale
ungdomsrådene.
Endringsforslag 2 vedtatt mot 5 stemmer.
Hovedvotering (pkt A): Forslaget vedtatt mot 5 stemmer
Hovedvotering (pkt B): Forslaget falt mot 7 stemmer
5.3 Oppføling av saker fra UBM
Etter at de prioriterte sakene fra UBM er vedtatt, er det viktig for ungdommen å følge
saksgangen/fremgangen av sakene. UBM mener at det viktig at sakene som blir vedtatt av
bystyrekomiteene, blir vedtatt på riktig/rettferdig grunnlag. UBM mener at:
A) Sentralt Ungdomsråd (SUR) skal få legge frem de prioriterte sakene i
bystyrekomiteene, samt følge saksgangen med talerett.
Endringsforslag 1 (til pkt A): Både Sentralt Ungdomsråd (SUR) og andre representanter fra
UBM skal få legge frem de prioriterte sakene i bystyrekomiteene, samt følge saksgangen med
talerett.
Endringsforslaget vedtatt.
Hovedvotering: Forslaget vedtatt mot 12 stemmer

6. Lokalmiljø i bydelene
Ved votering var det 65 stemmeberettige delegater tilstede i salen.
6.1 God gatebelysning
UBM ønsker trygge byrom. Kriminelle handlinger foregår i det skjulte. Derfor ønsker UBM
bedre gatebelysning. Dette skal gjøre det tryggere for unge å ferdes alene ute. UBM ønsker:
A) God gatebelysning på steder hvor dette mangler. Spesielt gjelder dette steder hvor det
er naturlig at unge ferdes, eksempelvis skoler, ungdomsklubber, til/fra offentlig
kommunikasjon etc.
8

Ungdommens Bystyremøte 2007: Protokoll 15. mars

Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer.
6.2 Graffitivegger
Pr. i dag er det opp til hver enkelt bydel å stille graffitivegger til disposisjon. Hensikten med
slike vegger er at graffiti kan utøves lovlig, som kunstform. Slike vegger vil også virke
forebyggende på ulovlig graffiti og tagging. UBM ønsker med dette også å markere forskjell
på graffiti og tagging. UBM ønsker:
A) At hver bydel stiller til disposisjon egnede avgrensede vegger og/eller annet egnet
område for graffiti.
Forslaget ble vedtatt mot 23 stemmer.
6.3 Lokale politistasjoner
UBM ønsker politiets tilstedeværelse i lokalmiljøet. UBM ønsker synlig politi som er godt
kjent både i og med lokalmiljøet de virker i.
A) UBM ønsker politistasjoner i hver bydel.
Endringsforslag 1 (tillegg pkt A): UBM ønsker politistasjoner i hver bydel. UBM ønsker
mobile mini-politistasjoner som lett kan utplasseres.
Endringsforslaget falt mot 25 stemmer.
Endringsforslag 2 (helhetlig endring til pkt 6.3):
6.3 Mer politi i gatene
UBM ønsker politiets tilstedeværelse i lokalmiljøet. UBM ønsker synelig politi og mer
politipatruljer i gatene.
A) UBM ønsker mer politi i gatene.
Endringsforslaget vedtatt mot 12 stemmer.
Endringsforsalg 3 (til pkt A): UBM vil be politiet å besøke skoler der de opplyser om
kriminalitet og heller har en forbebyggende, og en varslende effekt.
Endringsforslaget vedtatt mot 20 stemmer
Ble satt opp mot endringsforslag 2 og falt
Hovedvotering: Forslaget ble vedtatt mot 11 stemmer.

1. Miljø, naturvern, kollektivtransport
1.1 Bedre kollektivtilbud
Det er veldig viktig med et generelt bedre kollektivtilbud. UBM ønsker flere avganger og
utvidet linjenett utenfor sentrum. I dag er det slik at kommunikasjon i Oslo stor grad må gå
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via sentrum. Dette hindrer mobilitet mellom bydelene, fører til økt bilbruk og lengre reisevei.
UBM vil
A) ha hyppigere og senere avganger fra Oslo sentrum i helgene for at ungdom skal
komme seg trygt hjem.
B) ha utvidet linjenett utenfor sentrum slik at kommunikasjon ikke må gå via sentrum.
Endringsforslag 1 (til pkt A): Ha avganger 24 timer i døgnet med T-baner fra fredag til
søndag. Banene skal gå minst en gang i timen per linje i denne perioden.
Endringsforslaget ble vedtatt
Hovedvotering:
Pkt A ble vedtatt mot 1 stemme.
Pkt B ble vedtatt mot 10 stemmer.
Endringsforslag 2 (nytt pkt C): Utvide T-Banelinje 1 til Tryvann.
Endringsforslaget vedtatt mot 21 stemmer.
1.2 Rimeligere kollektivtilbud
For å få et bedre miljø er flere folk nødt til å benytte seg av kollektivtransport. For å oppnå
dette, mener UBM at kollektivtilbudet må bli langt rimeligere, og at flere forplikter seg til å
reise kollektivt. Det må også bli enklere å kjøpe billett. UBM ønsker
A) Generelt lavere priser på kollektivtransporten i Oslo. Enklere å kjøpe billett, ved å få
flere billettautomater der folk kan kjøpe billett på forhånd.
B) Gjeninnføre sesongkort: 3-måneder, 6-måneder og 12-måneder. Prisen på årskort bør
være halvert i forhold til dagens nivå.
Endringsforslag 1 (til pkt A): Generelt lavere priser for studenter på kollektivtransporten i
Oslo. Kan overholdes med krav om å vise studentbevis ved kontroll. Enklere å kjøpe billett,
ved å få flere billettautomater der folk kan kjøpe billett på forhånd.
Endringsforsalget falt
Endringsforslag 2 (til pkt A): Stryk setning 2. A) Generelt lavere priser på
kollektivtransporten i Oslo.
Endringsforslaget 2 falt
Hovedvotering:
Pkt A vedtatt mot 5 stemmer
Pkt B vedtatt mot 1 stemme
1.3 Bilfritt sentrum
Verdens hovedsteder har store problemer knyttet til eksos, støy og støv som følge av
biltrafikken. Oslo er intet unntak. For å legge om kommunikasjonen fra privatbilisme til
kollektivtransport vil UBM gjennomføre forsøksordninger med bilfritt sentrum. UBM ønsker
A) et Oslo sentrum fritt for privatbiler i helgene. For å legge til rette for dette trengs gode
parkeringsmuligheter utenfor sentrum og et godt kollektivtilbud inn til sentrum
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B) UBM krever at Oslo sentrum er bilfritt en ukedag. For å legge til rette for dette trengs
gode parkeringsmuligheter utenfor sentrum og et godt kollektivtilbud inn til sentrum

Endringsforslag 1 (til pkt A og B):
A) Soner i Oslo sentrum fritt for privatbiler i helgene. For å legge til rette for dette trengs
gode parkeringsmuligheter utenfor disse sonene og et godt kollektivtilbud inn til
sonene i sentrum
B) UBM krever at soner i Oslo sentrum er bilfritt en ukedag. For å legge til rette for dette
trengs gode parkeringsmuligheter utenfor disse sonene, og et godt kollektivtilbud inn
til sonene
Endringsforslaget falt
Hovedvotering:
Pkt A: Vedtatt mot 18 stemmer
Pkt B: Vedtatt mot 19 stemmer
Pause (kl 15.05)
Møtet ble satt kl 15.13
Endring i dagsorden:
Kl 15.15 – Gruppene skal ikke lengre presentere tema (for å spare tid), man går rett på
diskusjon.

9. Innflytelse i skolen
Det var 63 stemmeberettige tilstede ved votering
9.1 Driftsmidler til elevråd
Eksistensen av elevrådene ved skoler er lovfestet, og utfyller en klar oppgave som elevenes
høyeste demokratiske organ. Mange elevråd sliter med dårlig økonomi som et hinder for sine
ambisjoner om en bedre skole. Derfor foreslår UBM en treårig prøveordning med
bevilgninger til elevrådene. Ungdommens bystyre ønsker at elevrådene skal få tildelt
øremerkede midler. Elevrådene skal ha selvstendighet i bruken av disse pengene til drift og
enkelttiltak, men budsjettering og regnskapsføring er et krav. Skolenes ledelse er nødt til å
bistå og sikre gode økonomirutiner. Ubenyttede midler på slutten av året skal tilbakeføres.
Elevrådene skal ikke kunne akkumulere driftsmidlene i betydelig grad over flere år. UBM
foreslår:
A) En ramme på 1 million kroner for elevråd ved videregående skoler. Dette kan tildeles
med et grunnbeløp på 10 000 kroner til hvert elevråd, resten av rammen fordeles etter
elevtall ved skolen.
B) En ramme på 1 million kroner for elevråd ved ungdomsskoler. Dette kan tildeles med
et grunnbeløp på 10 000 kroner til hvert elevråd, resten av rammen fordeles etter
elevtall ved skolen.
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Endringsforslag 1 (pkt B): En ramme på 500 000 kroner for elevråd ved ungdomsskoler.
Dette kan tildeles med et grunnbeløp på 5 000 kroner til hvert elevråd, resten av rammen
fordeles etter elevtall ved skolen.
Endringsforslaget vedtatt mot 18 stemmer
Hovedvotering
Pkt A ble vedtatt mot 8 stemmer
Pkt B ble vedtatt mot 7 stemmer
9.2 Evaluering av lærere
For å fremme bedre undervisning og tilpasset opplæring ønsker UBM at elever skal få
mulighet til å evaluere sine lærere og undervisningstilbudet, for å fremme konstruktive
tilbakemeldinger. Evalueringen bør ikke påvirke lønns- og ansettelsesforhold. UBM foreslår
A) Et system der alle ungdoms- og videregående skoler pålegges å gjennomføre en evaluering
en gang per termin.
Undersøkelsen foreslås utføres på følgende måte:
Alle elever fyller ut et anonymt evalueringsskjema. Klasser/basisgruppene diskuterer det
samlede resultatet for gruppa, først uten lærere, deretter med lærere. Elevrådet og
skoleledelsen drøfter resultatene for skolen samlet sett.
Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer.
9.3 Pedofili, og overgrep på barn
UBM ønsker økt fokus på pedofili, og overgrep på barn i grunnskolen. Det er også viktig at
barnas skolehverdag er trygg. UBM ønsker
A) UBM ønsker at alle lærere i Osloskolen skal vandelstestes hvert femte år.
B) UBM ønsker at skolehelsetjenesten skal ta ansvar for å gi mer informasjon blant elever
i grunnskolen om pedofili og overgrep på barn. Elever som tar opp denne typen
problemer må tas på alvor.
Hovedvotering:

Pkt A vedtatt mot 22 stemmer
Pkt B vedtatt mot 4 stemmer

2. Helse
Pause (kl 16.03) før votering, etter debatten var avsluttet.
Møtet ble satt 16.15. 63 delegater med stemmerett tilstede.
1 delegat forlot salen, 62 delegater med stemmerett tilstede.
2.1 Halv pris i Tryvann skisenter
UBM er veldig takknemmelige for de store utbedringene i Tryvann skisenter. Å stå på slalåm
og lignende er et ypperlig alternativ for ungdom som sitter for det meste inne om vinteren.
Det er både gøy og sunt, men det er imidlertid så dyrt at mange lar være å benytte seg av
tilbudet. UBM mener at:
A) Oslo kommune må sponse byens barn, ungdom og studenter, slik at de får halv pris av
dagens priser i Tryvann skisenter.
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Endringsforslag 1 (til pkt A): Oslo kommune må sponse byens barn, ungdom og studenter,
slik at de får halv pris av dagens priser på alle skisentrer i kommunen.
Endringsforslaget ble vedtatt mot 4 stemmer.
Endringsforslag 2 (nytt pkt B): UBM ønsker en obligatorisk vinteraktivitetsdag for barneungdoms- og videregående skoler.
Endringsforslag 3 (nytt pkt C): Oslo kommune bør i tillegg gi støtte til utleie av utstyr til
bruk i skianlegg slik at det blir mer åpent for alle.
Hovedvotering:

Pkt A ble vedtatt mot 28 stemmer
Pkt B ble vedtatt mot 23 stemmer
Pkt C ble vedtatt mot 21 stemmer

2.2 Rabatt på treningsstudioer
Ungdoms helse blir stadig dårligere. Alt for mange unge spiser usunt og trener for lite.
Organisert idrett passer ikke for alle, og da er treningsstudio det eneste alternativet med
profesjonell oppfølging. Dagens priser på treningsstudioene ekskluderer flere av disse.
UBM ønsker at:
A) Oslo kommune skal gi betydelige elev- og studentrabatter på Oslos treningsstudioer.
Forslaget ble vedtatt mot 21 stemmer.
2.3 Dekket tannlegetjenesten i Oslo
Norges tannleger er blant de dyreste i verden. Å få dekket utgifter til tannhelse vil være en
økonomisk avlastning for mange studenter og elever med begrenset økonomi.
UBM mener at:
A) Oslo kommune skal dekke tannlegetjenestene for elever på vgs.
B) Oslo kommune skal dekke tannlegetjenestene for studenter.
Endringsforslag 1 (til pkt A): Oslo kommune skal dekke tannlegetjenestene for elever under
videregående opplæring.
Endringsforslaget ble vedtatt
Endringsforslag 2 (til pkt B): Oslo kommune skal dekke tannlegetjenester for studenter frem
til fylte 20 år.
Endringsforslaget falt mot 17 stemmer
Endringsforslag 3 (nytt pkt C): Oslo kommune bør i tillegg gi mer støtte til
”spesialbehandling”, slik som tannregulering, sli at egenandelen man må betale blir betydelig
redusert.
Endringsforslaget ble vedtatt mot 10 stemmer
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Hovedvotering

Pkt A vedtatt mot 5 stemmer
Pkt B vedtatt mot 12 stemmer
Pkt C vedtatt mot 10 stemmer

3. Rus
Det var 58 stemmeberrettige før votering
Det ble foreslått å ikke realitetsbehandle pkt 3.4 da dette ikke er en kommunal sak. Måtte ha
et enstemmig UBM for å ikke realitetsbehandling. Det var delegater som ønsket å behandle
saken og den blir følgelig realitetsbehandlet.
3.1 Obligatorisk ”Fristil-kurs” for 9. klasse (ung til ung –metode)
Fristil er et forebyggingsprosjekt som drives av ungdomsorganisasjonen Juvente. Fristil
baserer seg på ung til ung – metoden og retter seg mot 9. klassinger. Prosjektet kan med fordel
kombineres med Unge og Rus – programmet, og kan evt. brukes som oppfølgning til Unge og
Rus.
A) UBM ønsker å innføre Fristil som obligatorisk forebyggingsopplegg for 9. klasse.
Forslaget falt mot 23 stemmer
3.2 Færre skjenkebevillinger
De siste årene har antall skjenkebevillinger i Oslo økt betraktelig. En uheldig konsekvens av
dette er økt alkoholforbruk på grunn av økt tilgang.
A) UBM ønsker å begrense alkoholtilgangen ved at det blir gitt færre skjenkebevillinger.
Endringsforslag 1 (til pkt A): UBM ønsker å begrense alkoholtilgangen ved at det blir gitt
færre skjenkebevillinger. Skjenkeringen bør utvides slik at vi får spredd utestedene og
festdeltagerne.
Endringsforslaget vedtatt mot 23 stemmer. (10 avholdne)
Endringsforslag 2 (helhetlig endringsforslag til 3.2):
3.2 Skjenkebevilling
UBM ønsker å øke antall skjenkebevillinger for å redusere presset på utestedene som allerede
eksisterer i sentrum. UBM vil ha
A)

Flere utesteder med 18-årsgrense med skjenkebevilling.

Endringsforslaget falt mot 23 stemmer
Endringsforslag 3 (helhetlig endringsforslag til 3.2):
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3.2 Færre skjenkebevillinger
De siste årene har volden og uroen i Oslo sentrum økt betraktelig. Forskere og politiet har
gjentatte ganger sagt at lettere tilgang på alkohol er årsaken til dette. UBM er enige og har
følgende forslag for et senket alkoholforbruk. UBM ønsker at:
A) Skjenketiden må reduseres, samtidig må skjenkestedene være pliktig til å holde oppe
en ”skjenkefri time” slik at man ikke på det ”fulleste” blir presset ut i gatene.
B) Flere og hyppigere kontroller for å forhindre salg til ungdom under 18 år. Større
konsekvenser for skjenkesteder som blir tatt for salg til mindreårige.
Endringsforslaget falt mot 14 stemmer

Hovedvotering: Forslaget falt
3.3 Bedre hjemtransport
I en storby som Oslo er kollektivtransport viktig, da taxi er veldig dyrt; spesielt for studenter.
På kveldstid er det spesielt vanskelig å komme seg hjem. UBM ønsker å finne løsninger på
dette med tanke på trygghet og for å forhindre rekruttering til rusmiljøer.
A) UBM ønsker at kollektivtilbudet skal gjelde hele natten, da dette kan forhindre at
ungdom blir i byen i rus- og kriminelle miljøer.
B) UBM vil innføre en ordning i likhet med Kristiansand hvor ungdom i alderen 16-20 år
får kjøre hjem med taxi for en femtilapp. UBM krever en kollektivtransport som
skissert i 1.1.
Endringsforslag 1 (til pkt A): UBM ønsker at kollektivtilbudet skal gjelde hele natten, da
dette kan forhindre at ungdom blir i byen i rus- og kriminelle miljøer.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt
Endringsforslag 2 (til pkt B): UBM vil innføre en ordning hvor ungdom i alderen 15 – 20 år
får kjøre hjem med taxi for en femtilapp.”
Endringsforslaget falt mot 14 stemmer
Hovedvotering:

Pkt A ble vedtatt (enstemmig)
Pkt B ble vedtatt mot 3 stemmer.

3.4 Senke aldersgrense på sprit (18 år)
Som 18-åring er man myndig. Med andre ord kan man stemme ved stortingsvalg, ha ansvaret
for egen økonomi og kan kjøre bil. –Men man kan ikke kjøpe brennevin. UBM mener dette er
en skjev og unødvendig lovgivning.
A) Aldersgrense på kjøp av brennevin senkes til 18 år.
Forslaget falt mot 23 stemmer
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Se endelige vedtak fra UBM i vedlegg 3

Prioriterte saker
Delegatene fikk anledning til å prioritere 5 saker de ville prioritere. Man stemte så over 1 og 1
sak etter tur. De sakene som hadde fått flest stemmer ved første votering ble stemt over først.
Se oversikt over stemmetall fra første valgomgang, se vedlegg 4.
56 delegater med stemmerett. I denne sekvensen må sakene ha to tredjedelsflertall (38
stemmer)
Disse 5 prioriterte sakene vedtatt med 2/3 flertall sendes til behandling i bystyret:

Følgende saker ble prioritert (se vedlegg 5):
Sak 1.1 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 1.2 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 2.3 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 3.3 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 9.2 – Sendt videre med 2/3 flertall.

Foreslått til 3.dag av UBM, møte med politikerne 20.04.07.
Destina Bilgic
Manvi Rohatgi
Astrid Fuglevaag
Anne Louise Hubert
Mariann Forsberg
Henrik Wangberg
Mitka Engebretsen
Live Fosmark
Helèn Ingrid Andreassen
Ole-Christian Normann
Marta Borkowski
Erlend Drotninghaug
Øyvind Strøm
Enstemmig valgt

Guro Lystad /s/
Leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo

Helge Glåmseter Øvreness /s/
Nestleder i Sentralt ungdomsråd i Oslo
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