Ungdomsmedvirkning i Kommuneplanen 2030
Sentralt Ungdomsråd er et rådgivende organ for Byrådet i saker som angår ungdom. Rådet
består av to representanter fra hver bydel, samt leder og nestleder. SUR har som særlig
oppgave å følge opp og få gjennomslag for sakene som bestemmes på Ungdommens
Bystyremøte (UBM).
Ungdomsmedvirkning
Flere steder i høringsutkastet fra Oslo Kommune står det understreket hvor viktig ungdoms
medvirkning i Kommuneplanen er, og er vi glade for. Likevel var bare litt over 1% av
deltakerne på oppstartsseminaret i april under 18 år. Vi håper at vi kan ha et godt samarbeid
med kommunen, og har derfor listet opp noen forslag til metoder for å innlemme ungdoms
synspunkter.
Det må også understrekes at vi som er ungdommer i dag er de som er voksne i 2030. At vi får
en reell mulighet til å påvirke vår egen fremtid er svært ønskelig.
Forslag til tiltak for ungdomsmedvirkning:
Sekretariatsressurser
Per i dag har Sentralt Ungdomsråd et sekretariat bestående av en person ansatt i 40 %. Alene
vil ikke sekretæren ha mulighet til å følge opp Kommuneplanarbeidet og samtidig sikre reell
ungdomsinnflytelse i Oslo Kommune.
Ungdomstråkk
Plan- og bygningsetaten benytter seg allerede av Barnetråkk i planprosessene. Slik kartlegger
man områder barn bruker, steder barn føler seg utrygge og så videre. Sentralt Ungdomsråd
oppfordrer kommunen til å tilrettelegge og ta dette i bruk for ungdom også.
Bydelskonferanser og elevrådskonferanser
Svært mange av de 15 lokale ungdomsrådene i Oslo har begynt å arrangere Ungdommens
Bydelsutvalgsmøte etter modell fra Ungdommens Bystyremøte. Sentralt Ungdomsråd
oppfordrer kommunen til å kontakte de lokale ungdomsrådene for å se på mulighet for
samarbeid, slik at ungdommens innspill kan hentes derifra.
I mange bydeler arrangeres det også elevrådskonferanser med forskjellige temaer. Her kan det
også være gunstig for kommunen å undersøke muligheten for samarbeid med bydelene.
Egne temakonferanser
I arbeidet med å innhente informasjon om ungdoms innspill til kommuneplanen, kan Oslo
Kommune arrangere egne konferanser spesielt for ungdom med ulike temaer som skal dekkes
i Kommuneplanen.
Interaktive spørreundersøkelser
Å lage en spørreundersøkelse som kan spres på internett eller ved hjelp av skolene kan være
med på å hente inn all ungdoms meninger om de ulike temaene i Kommuneplanen.

