Årsberetning for Sentralt Ungdomsråd 2011

Oslo, 04.01.2012

Hva er Sentralt Ungdomsråd?
•

Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdommens Bystyremøte

•

Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdomsråd (til sammen 30)

•

Jobber med saker som angår ungdom i hele Oslo

•

Følger opp de 5 sakene fra Ungdommens Bystyremøte

•

Jobber opp mot både byrådet og bystyret

•

Avholder månedlige møter (11 møter i 2011)

•

Høringsorgan for byomfattende saker og tiltak

•

Deltar i møter med byråden for kultur- og utdanning og bystyrets komiteer

I 2011 har Sentralt Ungdomsråd vært ledet av Julianne Borgen sammen med nestleder
Andreas Svela. De har utgjort arbeidsutvalget sammen med Teodor Bruu og Emilie Geist.
Sekretariatet har vært hos BURO (Barne- og ungdomsrådet i Oslo) ved sekretær Gabrielle
Legrand Gjerdset, samt prosjektleder for Ung Medbestemmelse Camilla Dukefos.

Oppmøte
Sentralt Ungdomsråd opplevde i løpet av 2011 en svært positiv økning i oppmøte. Rådet
består av 32 medlemmer, der 15 er (møtende) varaer. I 2010 lå oppmøtet på under ti deltakere
på møtene, mens vi i 2011 har holdt oss mellom 15 og 25. Alle bydeler har vært representert,
de fleste på alle møter.

Kort årsgjennomgang
– planlegging av UBM 2011, årsberetning, budsjett, planlegge opplæring av SUR,
kontaktmøte med byråd Torger Ødegaard
•Februar – UBM 2011, ny SUR-ledelse, nytt arbeidsutvalg, 5 nye saker å forholde seg til
•Mars – Årsmøte i BURO, strategitur for SUR, sende inn saker til Byrådet, møte med
Marianne Borgen (SV)
•April – oppfølging av saker, arbeidskvelder, Bystyremelding Ung i Oslo, Kommuneplanen
2030
•Mai – sekretærtreff, storbysamarbeid, oppfølging av saker, møte med Kjell Veivåg (V), møte
med Plan- og bygningsetaten (PBE)
•Juni – felles retningslinjer og mandat for ungdomsrådene i Oslo, kontaktmøte med Byråden,
strategi for høsten
•Januar

•Juli-

sommerferie
– oppstart, status sakene, lederopplæring lokale ungdomsråd, elevrådssamling, møte
med PBE
•September – Representantskapsmøte for Ungdommens Nasjonalforsamling, UBM-sakene i
bystyret, valgkamp
•Oktober – Storbysamling, arbeid med NOU om ungdom og makt, konferanse med BLD,
deputasjoner
•November – deputasjoner (finanskomiteen og kultur- og utdanningskomiteen), UBMplanlegging, budsjettarbeid, dialogmøte med Audun Lysbakken
•Desember – planer 2012, UBM-planlegging, ungdomshøring, møte med PBE, møte med
Abdullah Alsabeehg (AP)
•August

UBM-sakene 2011
5 saker ble prioritert på Ungdommens Bystyremøte (UBM) 2011. Disse ble tatt opp til behandling i
Bystyret. Her er mer om hvordan det gikk med de enkelte sakene, og hvordan vi jobbet med disse.
Individuell behandling av blodgivere
UBMs vedtak 08.02.11
Ungdommens bystyremøte (UBM) vil at alle potensielle blodgivere må ha rett til å få testet blodet sitt,
slik at blod ikke avvises med mindre det er fare for mottakers helse. Alle med friskt blod skal ha
muligheten til å være blodgivere.
Ungdomsrådet valgte å nedprioritere denne saken, og heller prioritere å komme på deputasjoner for å
presentere de andre sakene. Hovedsakelig fordi dette er en sak Oslo Kommune i seg selv ikke kan
gjøre noe med, men som avgjøres på nasjonalt plan. Ungdomsrådet fikk likevel gjennomslag i
Bystyret, og Byråden for Helse- og eldre tjenester skulle sende et brev til Helseministeren om at Oslo
Kommune stiller seg bak saken.
Bystyrets vedtak 25.08.2011
Bystyret ber byrådet oversende forslaget fra ungdommens bystyremøte med komiteens
flertallsmerknader til helseministeren.
Spredning av kommunale boliger
UBMs vedtak 08.02.11
Ungdommens bystyremøte (UBM) vil at innen 2020 må antallet kommunale boliger i Oslo øke med
hensyn til befolkningsvekst og befolkningssammensetning. De nye boligene skal lokaliseres i de
bydelene med færrest kommunale boliger i dag.
Dette var en av de viktigste sakene for ungdomsrådet. På strategituren ble det utarbeidet en
strategiplan for hvordan man skulle få gjennomslag for saken. En arbeidsgruppe ble også nedsatt. På
arbeidskveldene drodlet man leserbrev, lagde underskriftskampanje og lignende. Likevel var dette en
vanskelig sak å skape engasjement rundt. En av grunnene er at det ville spist mye av kommunens
budsjett, og er i kraft av dette urealistisk å få gjennomslag for. I løpet av høsten 2011 bestemte man
seg for å jobbe for at Bystyret skulle i det minste sette av penger til en utredning av saken.

Forespørselsepostene ble sendt fra Byråd til Byråd uten å komme noe særlig videre.
Likevel kan vi si at vi fikk et slags gjennomslag for saken i form av vedtaket gjort av Bystyret.
Bystyrets vedtak 17.11.11
Byrådet bes sikre at antallet boliger kommunen formidler til vanskeligstilte er spredt over hele byen
og tilpasset befolkningens behov.
Bedre rådgivningstjeneste i Osloskolen
UBMs vedtak 08.02.11
Ungdommens bystyremøte (UBM) vil at alle rådgivere i Osloskolen skal ha obligatorisk pedagogisk
utdanning, i tillegg til grunnleggende kompetanse i utdannings- og yrkesveiledning. UBM mener også
at hver elev må få mer tid med rådgiver.
På strategituren i mars ble det laget en strategiplan for hvordan man skulle få gjennomslag for saken. I
tillegg ble det nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med å skrive leserbrev. SUR og
Elevorganisasjonen innledet et samarbeid, blant annet ved å lage en markering i forkant av
Bystyrebehandlingen. SUR trakk seg fra dette samarbeidet rett før “papirflymarkeringen” fant sted,
fordi vi mente det var en type aksjonering som ikke viste respekt for Bystyret.
Bystyrets vedtak 29.09.11
Byrådet bes legge frem sak om rådgivning i Oslo-skolen. I saken redegjøres det spesielt for hvordan
samarbeidet med arbeidslivet kan utvikles og formaliseres.
Ikke voksen som 16-åring
UBMs vedtak 08.02.11
Ungdommens bystyremøte (UBM) vil at Oslo kommune skal heve aldersgrensen for voksenpris på alle
kommunale tilbud. Dette inkluderer å heve aldersgrensen for voksenbilletten på kollektivtransport fra
16 til 18 år.
Det ble utarbeidet en strategiplan på strategituren i mars. I tillegg en arbeidsgruppe som jobbet med
temaet på sosiale arbeidskvelder. Det var ingen deputasjoner hvor vi spesifikt tok opp temaet.
Bystyrets vedtak 25.08.11
Forslag fra ungdommens bystyremøte 2011 vedrørende ikke voksen som 16-åring tas ikke til følge.
Forbedre Kulturkortet
UBMs vedtak 08.02.11
Ungdommens bystyremøte (UBM) vil at kulturkortordningen bør utvides slik at det gjelder for alle fra
13 til 20 år og at ordningen gjelder flere tilbud benyttes av mange unge. Dette inkluderer skolerevyer,
svømmeanlegg og andre enkeltarrangementer som konserter og festivaler. UBM ønsker at flere
konserter skal åpne for ungdom under 18 år, og at man skal opprette en støtte ordning for
konsertarrangører for å få til dette.

Det ble laget en strategi for gjennomslag på hytteturen. I tillegg en arbeidsgruppe. Dette
er en litt spesiell sak ettersom SUR allerede har fått gjennomslag for den; her vil vi bare forbedre
innholdet. Tidlig i år deltok SUR i et møte med Kjell Veivåg (V) hvor vi fikk han til å stille forslag i
Bystyret om å fremskynde evalueringstidspunktet for kortet. Det ble gjennomslag, og evalueringen
skal skje i løpet av 2012. Her er det viktig at SUR kommer inn tidlig og jobber for en god evaluering.
SUR deltok i underveisevalueringer/referansegrupper nedsatt av kommunen. I tillegg har man generelt
holdt fokuset på saken oppe.
Bystyrets vedtak 25.08.11
Byrådet bes vurdere hvordan det best kan legges til rette for at flere konserter gjøres tilgjengelig for
ungdom under 18 år, herunder vurdere om en større andel av kulturtilskuddsmidlene sikres til barn og
unge. Byrådet fremmer en sak om kulturkortet når evalueringen foreligger.
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