Protokoll Ungdommens
bystyremøte
21.mars 2006

Åpning
Dette Ungdommens bystyremøte er det tiende i rekken, og ble åpnet av leder i Ungdommens
Fellesråd i Oslo (UFO) Oda Regine Næristorp fra bydel Bjerke og nestleder i UFO Zaineb Al
Samarai. Nestleder for Barne og Ungdomsrådet i Oslo (BURO) Ingvild Kilen Rørholt hilste
ungdommens bystyremøte.
Opprop.

Konstituering
Ingvild Kilen Rørholt fra BURO ble enstemmig valgt til bisitter.
Leder i UFO Oda Regine Næristorp og nestleder Zaineb Al Samarai ble enstemmig valgt til
ordførere.
Karl Anders Øvrelid og Alv H. Gustavsen fra UngInfo ble enstemmig valgt til referenter.
Lasse Fornes og Adrian Rogstad ble enstemmig valgt til tellekorps.
Leder i UFO Oda Regine Næristorp og nestleder Zaineb Al Samarai ble enstemmig valgt til å
underskrive protokollen.
Opplyst om foreldres samtykke ved fotografering.

Forslag til forretningsorden
(kl. 12.00) Forslag om å endre forretningsorden under møtet; Forslag falt.
(kl. 16.30) Korte ned taletiden på innlegg fra 2 til 1 minutt:
Vedtatt med over 2/3 flertall.
(kl. 16.35) Forslag om å endre antall replikker pr. innlegg til 1; Forslaget vedtatt med 2/3
flertall.
(kl. 18.10) Forslag om å stenge debatten – Prioriterte saker; Forslaget vedtatt med 2/3 flertall.

Vedtak:
Forslag til forretningsorden er enstemmig vedtatt.
Oppfordring til delegatene om å melde seg for å bli valgt til delegater ved siste dag av UBM
for å møte politikerne 06.04.06.
Møtet er satt!
Antall stemmeberettigede er:
70

Prioriterte saker
Disse 5 prioriterte sakene vedtatt med 2/3 flertall sendes til behandling i bystyret:

1.2 KOLLEKTIVTRAFIKK
Kollektivtrafikken i Oslo må bli bedre og billigere. UBM mener at:
A) Linjenettet bør utvides og at avgangene må bli hyppigere. T -banene skal kjøre frem til
nattbussene begynner å gå. Samtidig burde prisene på kollektivtrafikk bli billigere enn de er i
dag.
Vedtatt mot 1 stemme.
B) UBM mener at det bør gis bedre informasjon ved avvik fra rutenettet, og at det skal settes
av mer penger for å utbedre kvaliteten på rutenettet siden det i dag er alt for dårlig.
Vedtatt mot 12 stemmer.

2.1 VANNAUTOMATER OG SUNN LUNSJ
En del skoler i Oslo har i det siste fått vannautomater, men det gjelder ikke alle.
Flere og flere barn spiser usunt både på skolen og ellers. UBM ønsker at:
A) Alle skoler i Oslo skal ha en egen vannmaskin som rengjør vannet og holder det kaldt. Det
skal være lov til å drikke vann i timene.
Enstemmig vedtatt

B) Det skal være innvilget penger i det kommunale budsjettet til en sunn lunsj i skolen.
Vedtatt mot 11 stemmer.

2.3 STYRKET SEKSUALUNDERVISNING OG GRAVIDITETSINFORMASJON
Informasjonen i seksualundervisningen er ikke god nok. Mange jenter er ikke klar over hvilke
tilbud som finnes ved en graviditet eller voldtekt. Frem til 1. mars 2006 fikk ungdom mellom
16-20 år gratis p-piller og annen prevensjon. Etter 1. mars ble ordningen endret slik at
ungdom nå får 100 kr i støtte til prevensjon hver 3. måned, og må betale det overskytende
beløpet selv.
A) P-piller av alle typer samt andre typer prevensjon skal være gratis for ungdom, slik det var
før.
Enstemmig vedtatt.

B) Seksualundervisning i skolen må bli styrket med informasjon til elevene om hjelpetilbud
ved voldtekt, informasjon om selvbestemt, gratis abort og hvilke støtteordninger som finnes
for jenter som ønsker å beholde barnet.
Vedtatt mot 3 stemmer.

4.1 INNTAKSREGLER
Høsten 2005 innførte Oslo kommune en inntaksordning for videregående skole basert på 50%
karakterbasert inntak innenfor bestemte regioner og 50% karakterbasert inntak på

kommunebasis for hver enkelt skole. Ordningen er omdiskutert, også blant ungdom. UBM
foreslår å:
A) Gjeninnføre fritt skolevalg, karakterbasert inntak.
Vedtatt mot 15 stemmer

6.2 UNGDOMSKORT
For å gi ungdom en mulighet til å bli mer aktive i Oslos kulturliv ønsker UBM at det skal
opprettes et ungdomsrabattkort på kulturtilbud.
A) Det skal opprettes et ungdomskort som skal fungere som et rabattkort. Ungdomskortet skal
gi rabatt på tilbud som konserter, museer, kino, teater, svømmehaller, idrettsanlegg,
idrettsarrangementer og transport. Aldersgruppen dette kortet skal gjelde for er ungdom
mellom 13 og 21 år. Vi ønsker at dette skal være en kommunal prøveordning.
Vedtatt mot 3 stemmer

1. Miljø og naturvern
1.1 MARKAGRENSA OG GRØNNE AREALER
Det er viktig å bevare de grønne områdene og markagrensa i Oslo.
A) Markagrensa skal bevares slik som den er i dag og verken marka eller Oslos grønne lunger
skal bygges ut. Dette kan man få til ved heller å benytte industriområder og uutbygde
områder. UBM ønsker i tillegg at det bygges ut flere grønne lunger i byen.
Vedtatt mot 2 stemmer.

1.3 BILTRAFIKKEN I OSLO
Altfor mange kjører bil i Oslo. Dette fører til økt forurensing og dårligere luftkvalitet.
Vi i UBM ønsker å begrense biltrafikken i Oslo sentrum. Dette kan gjøres ved å:
A) Ha flere bilfrie dager og forsøke dette flere steder.
Vedtatt mot 20 stemmer.
B) Opprette flere bilfrie soner innenfor ring 1.
Vedtatt mot 22 stemmer.

2. Helse
2.2 OFFENTLIG BAD OG TRENING
Badene i Oslo er i laber stand, og er derfor ikke så attraktive.
De fleste treningssentre har en aldersgrense på 16 år, og det holder en gruppe utenfor.
UBM ønsker at:
A) Badene som trenger det i Oslo skal få midler til å pusse opp og dermed gjøre tilbudet mer
attraktivt.
Vedtatt mot 1 stemme.
B) Kommunen skal tilrettelegge et tilbud for barn og unge der de kan få muligheten til å trene
uavhengig av ferdighet, alder og form ved å opprette et multisportssenter med muligheter for
ballidrett, dans, utholdenhetstrening og andre sportslige aktiviteter. Opplegget bør være
inkluderende, fremme treningsglede og foregå med god oppfølging og veiledning. Dette
tilbudet skal inkludere de som er for unge til å trene på SATS og lignende.
Vedtatt mot 18 stemmer.

3. Innflytelse i skolen. Elevråd, opplæring, rådgivning
3.1 ELEVRÅD OG SKOLENS LEDELSE

Et elevråd er et rådgivende, demokratisk organ, valgt av elevene ved skolen. UBM mener at
elevrådene har som oppgave å fremme elevenes interesser, og være et bindeledd mellom
elevene og skolens ledelse. Vi mener at et elevråd dominert av skolens ledelse vil være til
skade for elevdemokratiet. Skolens ledelse kan ikke under noe omstendighet sitte i et elevråd.
UBM mener at:
A) Et elevråd skal operere uavhengig av og skal ikke være underlagt skolens ledelse. En
eventuell kontaktperson skal ha tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Skolens ledelse
kan etter avtale komme på elevrådsmøtene, men da uten tale-, forslags- eller stemmerett.
Vedtatt mot 6 stemmer.
B) Elevrådenes tale-, forslags- og stemmerett i driftsstyrene ved grunnskolene og de
videregående skolene i Oslo kommune må følges opp, Jfr. ”reglement for styring av
grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssenter” vedtatt i Bystyret 8.2.1999 (sak
753, vedtakspunkt 2), da det i dag ikke praktiseres etter forskriftene.
Enstemmig vedtatt (12 avholdende).

3.2 SAMARBEID
For at et elevråd skal fungere optimalt er samarbeid mellom elevråd, ungdomsråd og skolens
ledelse nødvendig. UBM mener at:
A) Skolens ledelse skal legge til rette for dialog med elevrådet, men begge parter oppfordres
til å ta initiativet.
Vedtatt mot 1 stemme.
B) Ungdomsrådene, EO og elevrådene oppfordres til bedre dialog.
Vedtatt mot 16 stemmer.

3.3 MIDLER TIL ELEVRÅDENE
Et elevråd jobber for å fremme elevenes interesser, og ønsker å disponere et eget budsjett for å
kunne tilfredsstille de behov og ønsker som elevene har. Da økonomien til skolene i mange
tilfeller er dårlig, lar dette seg ikke oppfylle. UBM mener at:
A) Bystyret må sette av eksterne midler til disposisjon for elevrådene.
Vedtatt mot 16 stemmer

4. Opplæringstilbudet, fag og lærere
4.3 TRANSPORT TIL SKOLEN
I dag betaler et stort antall elever på videregående skoler i Oslo opp til 4000kr i året bare for å
komme til skolen. I forbindelse med innføring av nytt billettsystem foreslår UBM at:
A) Det innføres en ordning som gir gratis kollektivtransport på dagtid fra mandag til fredag
for elever i videregående opplæring.
Vedtatt mot 9 stemmer.

5. Rusmidler
5.2 FOREBYGGING
Flere ungdommer opplever press i hverdagen når det kommer til bruk av alkohol og
rusmidler. UBM ønsker prosjekter som jobber for at ungdom skal ta sine egne valg, og ha mot
til å si nei. UBM ønsker at:
A) Ungdomsskolene i Oslo skal ha besøk av organisasjoner som for eksempel MOT, som
jobber for at ungdom skal vise mot til å ta egne valg, bry seg, og si nei. UBM ønsker også at
ungdomsskolene etablerer et godt samarbeid med Blåkors i det forebyggende arbeidet
Vedtatt mot 2 stemmer.
B) Oslo kommune skal bidra til å skape åpne, inkluderende og rusfrie ungdomsmiljøer på
ungdommens egne premisser, og gjerne i samarbeid med ungdomsklubber på tvers av
bydelsgrenser og kulturelle forskjeller.
Vedtatt

6. Kultur og fritid
6.3 LAVERE ALDERSGRENSE PÅ KONSERTER
UBM vil ha lavere aldersgrenser på konserter. Vi mener dette vil fungere fordi ungdommen er
på konserter for å høre på musikk, ikke for å drikke alkohol.
A)UBM ønsker flere konserter uten alkohol som er for ungdom fra 15 år og oppover.
Vedtatt mot 18 stemmer.

7. Attraktive ungdomstiltak
7.1 OPPRETTHOLDELSE AV UNGDOMSKLUBBER
UBM ser at flere og flere ungdomsklubber legges ned, og mener at det ikke bør være en risiko
for at dette skjer. Ungdom trenger et godt tilbud, og et sted å være i hver bydel. UBM mener
at ungdomsklubbene fremmer et trygt og godt miljø. UBM mener på det sterkeste at:
A) Det skal være påbudt med ungdomsklubber i hver bydel.
Vedtatt mot 13 stemmer.
B) Oslo kommune skal tilrettelegge for åpning og opprettholdelse av ungdomsklubber i
bydelene, ved eventuelt å gi støtte til husleie.
Vedtatt mot 10 stemmer.
7.2 UNGDOMSCAFEER I BYDELENE
UBM ønsker et samlingssted for ungdommer som er et tillegg til de eksisterende caféene. Det
er lite heldig at ungdommen må dra ut av bydelene for å være sammen med venner på café.

A) UBM mener at det skal opprettes ungdomscaféer i flere bydeler. Disse ungdomscaféene
skal være nyoppussede og moderne, og sentralt beliggende.
Vedtatt mot 23 stemmer.

7.3 UTFLUKTER I REGI AV FRITIDSKLUBBER
UBM er kjent med at utflukter arrangert av ungdomsklubber er svært populære. Men
ungdomsklubbenes økonomi er ofte så stram at det ikke er mulig å få til. UBM mener at:
A) Oslo kommune skal gi pengestøtte til ungdomsklubbene i bydelene slik at de kan arrangere
minimum to utflukter per år.
Vedtatt mot 23 stemmer.

8. Ungdomsinnflytelse
8.1 KONTAKT MED POLITIKERE PÅ OSLONIVÅ
Det er viktig for ungdom i Oslo å ha muligheten til å påvirke oslopolitikerne i saker som
angår dem.
A) UBM oppfordrer bystyrekomitéene til aktivt å bruke Sentralt Ungdomsråd (SUR) som
høringsinstans i saker som angår ungdom.
Vedtatt mot 19 stemmer.
B) UBM oppfordrer ungdom i Oslo til aktivt å bruke deputasjonsretten i bystyrekomitéene.
Enstemmig vedtatt.

8.2 PROFILERING AV UNGDOMSRÅD
Det er viktig for de lokale ungdomsrådene å profilere seg så mye som mulig overfor ungdom i
bydelene for å øke deltakelsen og interessen blant ungdommene. Dette for å få en så bred
demokratisk representasjon som mulig. UBM mener at:
A) De lokale ungdomsrådene burde få tildelt 3 millioner kroner for utdeling til frivillige
ungdomstiltak.
Vedtatt mot 5 stemmer.
B) De lokale ungdomsrådene skal besøke skoler i bydelene for å profilere seg og informere
om mulighetene for deltakelse i rådene, i tillegg til aktivt å profilere seg gjennom lokale
medier.
Vedtatt mot 17 stemmer.

8.3 KONTAKT MED POLITIKERNE PÅ LOKALT NIVÅ
Ungdom i Oslo i dag har generelt liten kontakt med sine lokalpolitikere. Det er ønskelig med
større kontakt for sikre at ungdom blir hørt på lik linje med andre interessegrupper, og for å
engasjere ungdom i større grad. UBM mener at:

A) Lokale politikere må i større grad møte ungdom der de er, for eksempel i elevråd,
ungdomsråd og på diverse ungdomsarrangementer. UBM oppfordrer de lokale
ungdomsrådene til å legge til rette for slike møter.
Vedtatt mot 2 stemmer.
B) Ungdom oppfordres til aktivt å møte opp i åpen halvtime i bydelsutvalget og
bydelsutvalgets komitéer for å fremme sine synspunkter.
Vedtatt mot 5 stemmer.

9. Integrering av ungdom
9.1 KAMPANJE
Foreldre er viktig for integrering av ungdommer. I dag blir mange ungdommer ”fanget” i en
kulturkollisjon mellom uopplyste foreldre hjemme, og omverdenen. UBM ønsker en
kampanje som handler om ungdommens utvikling og integrasjon. Kampanjen er også ment
som en nettverksbygger for foreldrene.
A) Kampanjen skal gjennomføres ved at det først arrangeres info-kvelder av kommunen.
Kveldene deles inn slik at de ulike etniske minoritetsgruppene samles. Kveldene skal handle
om ungdommens psykiske og fysiske utvikling, og deres integrering. Kveldene skal
arrangeres på norsk. Etter de kommunalt gjennomførte info-kveldene skal skolene bli pålagt å
gjennomføre sosiale arrangementer for alle foreldre, på tvers av etnisk bakgrunn.
Vedtatt mot 22 stemmer.

9.2 LEKSEHJELP
Det burde fokuseres på leksehjelp etter skoletid. Dette for at all ungdom kan få lik mulighet til
å forbedre seg faglig sett. Det er ikke alle ungdommer som har muligheten til å få hjelp med
leksene, enten fordi foreldrene ikke har tid til å hjelpe, eller mulighet til å hjelpe.
A) UBM ønsker at det innføres et bedre tilbud om leksehjelp på ressurssentrene. Disse
ressurssentrene burde finnes i alle bydelene. UBM ønsker at det bevilges mer penger og
ressurser til leksehjelpen og at informasjonen om dette tilbudet økes. Vi vil også at dette
tilbudet gjøres mer attraktivt for ungdom.
Enstemmig vedtatt.
B) UBM ønsker at det innføres et tilbud om leksehjelp på skolene etter skoletid. Dette tilbudet
skal gjelde fra barneskolen til videregående. Tilbudet er for ungdom som ønsker og trenger
dette. UBM ønsker at det bevilges mer penger og ressurser til leksehjelpen og at
informasjonen om dette tilbudet økes. Vi vil også at dette tilbudet gjøres mer attraktivt for
ungdom.
Enstemmig vedtatt.

9.3 FORBEDRING AV INNFØRINGSKLASSER
Problemet med innføringsklassene i grunnskoler og videregående skoler slik det er organisert
i dag er at elevene ikke testes godt nok i norsk. Det står i opplæringsloven at elevene skal

testes, men ikke når og hvordan. Dette medfører at minoritetsungdom forblir i
innføringsklassene, og ikke blir overflyttet til vanlige norskklasser, selv om de er flinke nok.
Det at de ikke blir flyttet over når tiden er inne, gjør at de blir hengende etter i fag. De blir
igjen ”taperne”. Vi vil bare poengtere at hyppigere testing av elevene ikke skal brukes som et
maktmiddel. Eleven skal ikke føle noe press, men heller føle at prøvene er til hjelp for å
prestere stadig bedre.
A) UBM ønsker at politikerne skal bevilge mer penger til denne form for opplæring i
osloskolene.
Enstemmig vedtatt.
B) UBM ønsker at ressursene som blir bevilget til skolene skal gå til lærerressurser og oftere
testing av elever.
Vedtatt mot 14 stemmer.

Prioriterte saker
Under denne avstemningen var det 53 stemmeberettigede i salen.
Følgende saker ble prioritert:
Sak 2.3 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 4.1 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 1.2 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 2.1 – Sendt videre med 2/3 flertall.
Sak 6.2 – Sendt videre med 2/3 flertall.

Foreslått til 3.dag av UBM, møte med politikerne 06.04.2006:
Anne Louise Hübert – KrfU,
Martin Skullerud – elevrådet KG,
Vilde Haug Amundsen – SU,
Madeleine Gulbrandsen – FpU,
Steffen Rachou – elevrådet KG,
Iselin Sema Nordal – elevrådet Nordstrand,
Helen Ingrid Andreassen – AUF,
Aslak Celius – elevrådet Katta,
Kristian Ormhaug – elevrådet Foss,
Zuleyha Karaagac – Norges Tyrkiske Ungdomsforening.
Enstemmig valgt ved applaus.

Oda Regine Næristorp /s/
Leder i Ungdommens Fellesråd i Oslo

Zaineb Al Samarai /s/
Nestleder i Ungdommens Fellesråd i Oslo

