Høringsinnspill fra Sentralt Ungdomsråd til kommuneplanen «Oslo mot 2030»
Takk for denne muligheten til å gi innspill i kommuneplanarbeidet. Sentralt Ungdomsråd (SUR)
har fulgt arbeidet med kommuneplanen, og er glade for at flere tiltak som Sentralt Ungdomsråd
og Ungdommens Bystyremøte har ønsket er tatt med i planen.
Deltakelse
Det er gledelig med Oslo kommunes målsetting om at innbyggerne skal delta i byens utvikling.
For at dette skal være mulig er det viktig at offentlige dokumenter har et klart språk som er
forståelig for alle innbyggere. Det bør være et mål å gjøre dokumentene så tilgjengelige at alle
kan forstå dem og komme med konkrete innspill. Vi tror at Oslo kommune slik kan få inn et
mangfold av innspill, fordi man klarer å nå ut med forståelig informasjon til kommunens
innbyggere.
Boligbygging
Sentralt Ungdomsråd støtter Oslo kommunes satsing på en boligbygging som holder tritt med
befolkningsveksten. SUR er enige i Oslo kommunes plan om å fortette langs knutepunkt til tbanen, både i øst og i vest. SUR oppfordrer også Oslo kommune å bruke denne muligheten til å
legge til rette for at vi kan kjempe mot det sosiale og økonomiske skillet mellom øst og vest i
Oslo. Man bør satse på variasjon i boligbyggingen, i både nye utbyggingsområder og i
eksisterende boligområder. Siden småhus er lite arealeffektivt, kan det være fokus på å bygge
for eksempel flere rekkehus, som en mellomløsning mellom blokker og småhus. Der man har
behov for høyblokker er det viktig å finne gode løsninger, som for eksempel å sikre gode
solforhold i byggene og mellom bygg. Det er også viktig med fokus på at nye bygg skal være
energieffektive og klimanøytrale.
Kommunale boliger bør spres, slik at bydelene i vest også får en større andel kommunale
boliger. En del av boligene bør også være tilpasset barnefamilier, slik at disse får egnede
boforhold i trygge bomiljøer. Dette er vi glade for at Oslo kommune vil satse på.
Det trengs flere tilgjengelige studentboliger i Oslo. Slik situasjonen er i dag er det ikke nok
studentboliger og flere av boligene er dyrere enn de bør være. Oslo kommune bør tilrettelegge
for utbygging av flere og varierte studentboliger med sikte på full dekning innen 2030. Her
trengs det både boliger til vanlige studenter samt flere boliger tilpasset studenter med andre
behov, for eksempel familieboliger. Boligene må spres fornuftig utover byen.
Smart skolepolitikk
Sentralt Ungdomsråd mener det er svært bra med en målsetning om at Osloskolen skal være
blant Europas beste. Nå opplever flere elever overfylte skoler og SUR håper derfor at denne

målsetningen fører til økt satsing på å bygge nye skolebygg, samt utvide eksisterende bygg. Å,
for eksempel, lokalisere videregående og universiteter eller høyskoler ved siden av hverandre
kan være et tiltak for å fremme samarbeid.
I dag er Osloskolens finansieringsmodell basert på at pengene følger eleven, en ordning som
ikke tar hensyn til de reelle utfordringene den enkelte skole har. Ressursbehov for tilpasset
opplæring, størrelse på elevgrupper og bygningsmessige forhold er eksempler på essensielle punkter på
et budsjett som ikke blir vektet nok. Sentralt Ungdomsråd ønsker at Oslo kommune går over til en
behovsbasert finansieringsordning som i større grad ivaretar skolenes faktiske økonomiske behov.

Utviklingen av skolen bør gjøres i samarbeid med elevene. Et økt fokus på elevmedvirkning gir
elevene større innflytelse over sin egen skolehverdag, både nå og i fremtiden. Skolen, som en av
de viktigste fellesarenaer for ungdom bør støtte opp om politisk og samfunnsmessig
engasjement elevene har, og slik anerkjenne at læring også skjer utenfor skolens fire vegger.
Sentralt Ungdomsråd mener det bør være mindre fokus på testing av elever i Osloskolen, og det
bør være fokus på at de testene som gjennomføres brukes for å bedre undervisningssituasjonen
på den enkelte skole.
I dag har alle lovfestet rett på videregående opplæring, men dessverre er det altfor mange som
ikke får fullført utdanningen sin på grunn av manglende lærlingeplasser. Sentralt Ungdomsråd
mener Oslo kommune må bidra til å sikre full dekning for lærlinger fram mot 2030.
Trygghet
Sentralt Ungdomsråd støtter målet om at det skal være trygt å være i byen dag og natt. For SUR
er belysning om kvelden og natten, ikke bare i sentrum, et sentralt tiltak for å sikre dette. Flere
sikkerhetsvakter i gatene, særlig i sentrum, kan også bidra til en tryggere by. Et utvidet tilbud
kollektivtilbud om natten, med buss og t-bane som rekker hele byen og som går på de
strekningene hvor folk ferdes, bidrar også til økt trygghet for byens innbyggere.
En trygg by er en by som er tilpasset alle. Dette innebærer en universell utforming av byen slik
at rullestolbrukere og andre med spesielle behov for tilrettelegging har tilgang på
kollektivtrafikk, utesteder og restauranter på lik linje med alle andre.
Sentralt Ungdomsråd er glade for at Oslo kommune også satser på å sikre alle barn gode
oppvekstsvilkår. Satsing på en god skolehelsetjeneste og god svømmeundervisning er tiltak som
har blitt etterlyst av Ungdommens bystyremøte i 2013 og 2014. SUR støtter fokus på
vedlikehold og utbygging av idrettsanlegg og bad, med fokus på innendørs badeanlegg. Slik
legger man til rette for fysisk aktivitet og økte svømmeferdigheter. I tillegg er det gledelig at
Oslo kommune vil satse på forebyggende tiltak, som fritidsklubber og lignende.

Barn skal ha rett på trygge oppvekstvilkår og derfor er det viktig at Oslo kommune sikrer at barn og unge
under 18 år, som i korte perioder er nødt til å bo på hospits, har et tilbud som er tilpasset dem. Oslo
kommune må jobbe for flere gode kvalitetsavtaler med overnattingssteder, slik at boligene blir tilpasset
behovet til sine beboere.

Grønn
Det er viktig at boligbygging og kommunale bygg ikke går ut over de etablerte grøntområdene i
bydelene. SUR er derfor glade for at Oslo kommune vil sikre god tilgang til grøntområder for lek,
idrett, naturopplevelse og rekreasjon nær der folk bor.
Ren byluft er noe som bør satses på fremover, slik kommuneplanen nevner bør heves i
Groruddalen, og SUR stille spørsmålstegn ved hvordan dette er forenelig med å ha massiv
boligvekst i Groruddalen fra 2030 og frem mot 2050? Man må også arbeide for å utjevne levekår
og arbeide for at Groruddalen og andre utsatte området skal bli attraktive boligområde for alle
samfunnsgrupper, som et tiltak for å motvirke en klassedelt by. Dette er særlig viktig dersom
man samtidig skal legge til rette for økt boligbygging i området, slik det er lagt opp til etter 2030.
SUR støtter en økt satsing på kollektivtrafikk og mener man bør legge til rette for at det er
lettere å velge kollektivt fremfor bilkjøring, innad i Oslo og i regionen. Sentralt Ungdomsråd
ønsker både flere avganger, et billigere tilbud for ungdom og et kollektivtilbud som også
fungerer om natten. Flere avganger og et utvidet tilbud på t-banen forutsetter en ny
sentrumstunell for å kunne utvide kollektivtilbudet. Så langt har Oslo kommune ikke vist vilje til
å prioritere finansiering av ny sentrumstunell for t-banen, med unntak av i planene for
utbygging i forbindelse med et eventuelt OL i Oslo. Sentralt Ungdomsråd mener ny
sentrumstunell må prioriteres de neste årene, uavhengig av om man får OL eller ikke. Vi håper
også at en planlegging for ombygd Oslo Sentralstasjon skjer med en tanke om at bygget skal
kunne utvides for en økende kollektivtrafikk i fremtiden.
SUR mener også det er viktig å gjøre det enklere for innbyggerne å være miljøvennlige. Dette
omfatter flere tiltak, for eksempel å sette ut nok søppelkasser, med mulighet for kildesortering, i
offentlige områder. Et annet tiltak er satsingen på å bygge flere sykkelveier og sykkelfelt, slik
kommuneplanen legger opp til. Oslos ungdom vedtok på UBM i 2012 at Oslo bør satse på et
bilfritt sentrum innenfor Ring 1. Vi ønsker derfor en gradvis avstenging av gater med sikte på
bilfritt sentrum, som forutsetter satsing på sykkelfelt, bysykler og kollektivt tilbud, samt
mulighet for å kunne parkere utenfor sentrum før man tar banen inn til byen.
Kommuneplanen setter opp noen gode målsetninger for utviklingen av Oslo frem mot 2030.
Sentralt Ungdomsråd håper disse målsetningene blir fulgt opp når mer detaljerte
handlingsplaner skal legges, slik at kommuneplanen blir mer enn fine ord.

