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De fem prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2010:
Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling
På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker som ligger utenfor kommunens
myndighet og dette viser at ungdom er opptatt av mer enn bare lokale saker. Det finnes ingen
nasjonal ordning for at ungdom skal bli hørt. Dette er det et behov for.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Oslo kommune må jobbe opp mot staten for å få på plass en ordning med ungdommens
nasjonalforsamling som kan sende 5 forslag til behandling i Stortinget.

Sak 3: Krav og standarder for skolehelsetjenesten
Oppgavene i skolehelsetjenesten er ikke klart nok definert og standardisert. Dette gjør det
vanskelig for brukerne å vite hva man kan forvente og hvilket tilbud som finnes. I tillegg er
det store forskjeller mellom bydelene og dette oppleves som urettferdig. På mange skoler er
helsepersonell for lite tilgjengelig og informasjonen om tilbudet er mangelfull.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Det må utarbeides felles krav til skolehelsetjenesten for hele Oslo som inneholder krav om 1)
Synlighet og tilstedeværelse, 2) Tilstedeværelsen til helsepersonell må bestemmes av
elevtallet og sikre alle elever god tilgang på helsesøster, 3) Høy faglig og sosial kompetanse,
4) bedre informasjon om tilbud og treffetid, 5) større mulighet for individuelle samtaler ved
behov.

Sak 5: Bedre førstehjelpsundervisning til ungdom
Ungdom i Oslo kan for lite førstehjelp. Ungdom er ofte i mye aktivitet uten voksenpersoner til
stede og kunnskap om førstehjelp kan være med på å redde liv. Dagens
førstehjelpsundervisning er ikke god nok og består av for få timer.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Norsk Grunnkurs i Førstehjelp må gjøres obligatorisk i Osloskolen og skal friskes opp jevnlig.

Sak 11: Mer synlig politi i gatene på kvelds-/nattestid
I Oslo i dag er det for få politifolk til at de klarer å være synlige nok i gatene. For å gjøre
politiyrket mer attraktivt og fordi politiets oppgave er viktig og innebærer risiko bør lønnen
økes. Økt lønn vil føre til økt rekruttering. Dette vil gjøre det mulig for politiet å være mer
synlige i gaten på kvelds- og nattestid. Dette vil være med på å øke sikkerhetsfølelsen til folk
og bidra til færre kriminelle handlinger i Oslo.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Lønningene til politiet må økes for å styrke rekruttering og dermed gi mer synlig politi i gaten
på kvelds- og nattestid.

Sak 13: Øk aldersgrensen for barnebillett i kollektivtrafikken i
Oslo
Når man er under 18 år er man avhengig av kollektivtrafikk fordi man ikke kan ha førerkort.
Selv om man ikke regnes som voksen når man er 16 år betaler man voksenpris på
enkeltbilletter, dagskort og, flexikort. Dessuten er det unaturlig og forvirrende at det er
forskjellig aldersgrenser for barnebillett på forskjellig type billetter.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Aldersgrensen på alle barnebilletter bør gjelde så lenge man er elev eller student. I tillegg vil
UBM jobbe for at all kollektivtransport skal bli billigere.

Alle vedtak fra Ungdommens Bystyremøte 2010:
Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling
På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker som ligger utenfor kommunens
myndighet og dette viser at ungdom er opptatt av mer enn bare lokale saker. Det finnes ingen
nasjonal ordning for at ungdom skal bli hørt. Dette er det et behov for.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Oslo kommune må jobbe opp mot staten for å få på plass en ordning med ungdommens
nasjonalforsamling som kan sende 5 forslag til behandling i Stortinget.

Sak 2: Spre kommunale boliger bedre i Oslo
Det er en utfordring i Oslo at mange sosiale problemer er samlet i enkelte bydeler. UBM
ønsker at Bystyret skal sørge for mindre forskjeller mellom bydelene i Oslo. Mer enn
halvparten av de kommunale boligene ligger i Oslo indre øst, altså bydelene Sagene,
Grünerløkka og Gamle Oslo. I kommunale boliger bor det mange som er vanskeligstilte i
samfunnet, som for eksempel rusmisbrukere og personer med andre typer utfordringer. Når
mange med ekstra utfordringer blir samlet i tre bydeler kan det bli dårlige oppvekstvilkår og
et negativt miljø for barn og unge å vokse opp i. Ved å spre disse kommunale boligene og
andre tilbud for vanskeligstilte over hele byen kan 0man unngå slike problemer. I tillegg kan
dette inspirere mennesker med problemer til å komme ut av rusmiljø og forhindre fordommer.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Det må bygges flere kommunale boliger og tiltak for vanskeligstilte på Oslo Vest og andre
steder der det ikke finnes mange fra før. Man bør også spre de kommunale boligene slik at
man ikke lager store ansamlinger med kommunale boliger. Det er viktig med mindre enheter
og færre brukere per enhet.

Sak 3: Krav og standarder for skolehelsetjenesten
Oppgavene i skolehelsetjenesten er ikke klart nok definert og standardisert. Dette gjør det
vanskelig for brukerne å vite hva man kan forvente og hvilket tilbud som finnes. I tillegg er
det store forskjeller mellom bydelene og dette oppleves som urettferdig. På mange skoler er
helsepersonell for lite tilgjengelig og informasjonen om tilbudet er mangelfull.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Det må utarbeides felles krav til skolehelsetjenesten for hele Oslo som inneholder krav om 1)
Synlighet og tilstedeværelse, 2) Tilstedeværelsen til helsepersonell må bestemmes av
elevtallet og sikre alle elever god tilgang på helsesøster, 3) Høy faglig og sosial kompetanse,
4) bedre informasjon om tilbud og treffetid, 5) større mulighet for individuelle samtaler ved
behov.

Sak 4: Forbedre Helsestasjon for Ungdom i bydelene
I dag har hver bydel én helsestasjon for ungdom (HFU). De fleste er kun åpne en dag i uken,
noe som vil si at flere hundre ungdommer må dele på ett gratistilbud en gang i uken. Det
medfører lang ventetid, spesielt når personalet er for få. Helsestasjon for Ungdom er noen
steder også stengt i skolens ferier, mens andre har redusert åpningstid i feriene, selv om dette
ofte er tiden hvor ungdom har behov for et slikt tilbud. I tillegg er det behov for å synliggjøre
helsestasjonene slik at alle vet hvor de ligger og har kunnskap om tilbudet.
Ungdommens Bystyremøte mener:


Øke tilbudet til minimum 2 ganger i uken i alle bydelene.



Utvide åpningstidene så hver bydel har et tilbud om helsestasjon for ungdom minst
åtte timer i uken.



Ansette minst en psykolog på hver helsestasjon.



Mer personell på de stasjonene hvor det er størst trafikk.



Tilbudet skal også gjelde i skolens ferier.



Synliggjøre tilbudet og stasjonene ved å informere på skolen og alle skoler skal ha
informasjon synlig til alle tider.



At helsetilbud for ungdom skal forbedres, for eksempel ved hjelp av ansettelse av flere
mannlige helsepersonell.

Sak 5: Bedre førstehjelpsundervisning til ungdom
Ungdom i Oslo kan for lite førstehjelp. Ungdom er ofte i mye aktivitet uten voksenpersoner til
stede og kunnskap om førstehjelp kan være med på å redde liv. Dagens
førstehjelpsundervisning er ikke god nok og består av for få timer.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Norsk Grunnkurs i Førstehjelp må gjøres obligatorisk i Osloskolen og skal friskes opp jevnlig.

Sak 7: Støtte til alkoholfrie arrangementer
En stor del av kulturarrangementene og arenaene i Oslo har aldersgrense på grunn av
alkoholsalg. Kulturtilbudet for unge under 18 år vil bli forbedret hvis det gis økonomisk støtte
til alkoholfrie arrangementer eller alkoholfrie soner med fri aldersgrense. Denne støtten vil
kunne veie opp for tapte inntekter fra alkoholsalg.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Oslo kommune må starte et prøveprosjekt i løpet av 2011 med økonomisk støtteordning til
alkoholfrie arrangementer eller alkoholfrie soner med fri aldersgrense.

Sak 11: Mer synlig politi i gatene på kvelds-/nattestid
I Oslo i dag er det for få politifolk til at de klarer å være synlige nok i gatene. For å gjøre
politiyrket mer attraktivt og fordi politiets oppgave er viktig og innebærer risiko bør lønnen
økes. Økt lønn vil føre til økt rekruttering. Dette vil gjøre det mulig for politiet å være mer
synlige i gaten på kvelds- og nattestid. Dette vil være med på å øke sikkerhetsfølelsen til folk
og bidra til færre kriminelle handlinger i Oslo.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Lønningene til politiet må økes for å styrke rekruttering og dermed gi mer synlig politi i gaten
på kvelds- og nattestid.

Sak 13: Øk aldersgrensen for barnebillett i kollektivtrafikken i
Oslo
Når man er under 18 år er man avhengig av kollektivtrafikk fordi man ikke kan ha førerkort.
Selv om man ikke regnes som voksen når man er 16 år betaler man voksenpris på
enkeltbilletter, dagskort og, flexikort. Dessuten er det unaturlig og forvirrende at det er
forskjellig aldersgrenser for barnebillett på forskjellig type billetter.
Ungdommens Bystyremøte mener:
Aldersgrensen på alle barnebilletter bør gjelde så lenge man er elev eller student. I tillegg vil
UBM jobbe for at all kollektivtransport skal bli billigere.

Valg av representanter til plenumsdebatt
Det var ni personer som meldte sitt kandidatur for å stille som en av tre av Ungdommens
Bystyremøtes delegater i debattpanelet dag 3. Hver holdt en kort tale om hvorfor
vedkommende burde velges.
Følgende tre personer ble valgt til å representere Ungdommens Bystyremøte i debatt med
politikerne på Ungdommens Bystyremøtes dag 3 – 18. februar på Litteraturhuset:




Lika Diouf fra Røde Kors Ungdom, delegat 107.
Mathilde Tybring-Gjedde fra Katta Elevråd, delegat 115.
Ea Lykke fra St. Hanshaugen Ungdomsråd, delegat 23

I tillegg vil nyvalgt leder i Sentralt Ungdomsråd stille i panelet.

