Til: Helse- og sosialkomiteen i Oslo Bystyre
Fra: Sentralt Ungdomsråd i Oslo, ved Sigurd Log Røren

Deputasjonsnotat – Byrådets budsjettforslag
Sentralt Ungdomsråd i Oslo har tre ting å ta opp når det gjelder årets budsjettforslag:
Bevilgningene til Sex og samfunn
Kutt i bevilgningene til frivillige organisasjoner
Bevilgninger til skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom

Sex og Samfunn:
I årets budsjettforslag har byrådet, i motsetning til tidligere år, ikke foreslått å kutte i
bevilgningene til ressurssenteret Sex og Samfunn. Det er vi i Sentralt Ungdomsråd svært
takknemlige for. Sex og Samfunn er dessverre ikke sikret bevilgninger i Statsbudsjettet og vi
frykter at de vil få mindre statlig støtte enn tidligere. Derfor skulle vi gjerne sett at Oslo
kommune så på muligheten til å øke bevilgningene til Sex og Samfunn. Med tanke på
kapasitetsproblemene Sex og Samfunn har ønsker vi at det vurderes å generelt de
kommunale øke bevilgningene.

Kutt i bevilgningene til frivillige organisasjoner
I budsjettet foreslår byrådet blant annet å kutte 80 000 kr i støtten til Jussbuss, 170 000 kr i
støtte til Gatejuristen, 335 000 kr i Fransiskushjelpen sitt hjelpetiltak “Sykepleie på hjul”, 40
% av bevilgningene til Fattighuset (fra 63 000 kr til 36 000 kr. De søkte opprinnelig om en
million), 150 000 i bevilgningene til Kirkens bymisjon sitt arbeidstiltak “Lønn som fortjent” og
det foreslår også å kutte 1 890 000 kr i bevilgningene til rusomsorgsrelaterte tiltak i regi av
Frelsesarmeen. Disse kuttene rammer ene og alene Oslos svakeste og vi i Sentralt
Ungdomsråd håper at Bystyret velger å reversere disse kuttforslagene.

Skolehelsetjenesten
På Ungdommens Bystyremøte (UBM) i februar vedtok representanter for byens ungdom at
skolehelsetjenesten bør bedres. Lignende saker har blitt vedtatt mange ganger før, blant
annet i fjor og i 2010. På alt for mange skoler i Oslo er skolehelsetjenesten svært lite
tilgjengelig og det oppfattes for mange ungdom som svært urimelig at man må tilpasse når
man er syk eller trenger noen å snakke med etter når helsesøster er på skolen.

Kommunerevisjonens rapport om skolehelsetjenesten og helsestasjonene fra 2011 slår fast
at gjennomsnittlig antall elever per årsverk i skolehelsetjenesten i den videregående skolen
var 1011 elever. Variasjonene i byen er også svært store, fra 384 til 4200 elever per årsverk.
Videre viste den samme rapporten at det i snitt var 6508 ungdommer per årsverk knyttet til
ungdomshelsestasjonen. Også her var det stor variasjon mellom bydelene: fra 2538 til 33
633 ungdommer per årsverk. Dette er for dårlig og etter hva vi opplever har vi ingen
indikasjoner på at tilbudet er bedre i dag.
I budsjettforslaget fra byrådet skriver de at de ønsker å styrke skolehelsetjenesten med 21
millioner som fordeles gjennom økte bevilgninger til funksjonsområdet som angår
skolehelsetjenesten og helsestasjonene til ungdom. Dersom det er penger som faktisk
kommer til å bli brukt på å bedre skolehelsetjenesten er vi svært positive. Det sistnevnte er
vi i Sentralt Ungdomsråd svært usikre på. Slik vi har forstått det er de 21 millionene kun en
del av fordelingsnøkkelen som sier noe om hvor mye penger som bevilges til bydelene, ikke
en øremerking eller en faktisk satsing. Totalt kuttes det 193 millioner i bevilgningene til
bydelene som har ansvar for skolehelsetjenesten. De reelle kuttene sies å være på 217
millioner siden det også kuttes i subsidiene bydelene får når de betaler for sykehjemsplasser
til Sykehjemsetaten. Vi i Sentralt Ungdomsråd tviler sterkt på at dette vil bedre
skolehelsetjenesten.

Språk i budsjettet
Budsjettet er i stor grad skrevet på et svært teknisk språk som er vanskelig å forstå. Å bruke
et språk som ungdom bare kan håpe på å forstå er å gjøre ungdomsengasjement
vanskeligere. Det samme gjelder andre grupper i samfunnet som har mye å bidra med, men
som blir stoppet av noe så enkelt som ordvalg og formulering. Dette håper vi at endrer seg i
kommende budsjett og offentlig dokumenter.
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