5 saker fra Ungdommens bystyremøte 2011 til Bystyret.

Sak 1: Forbedre Kulturkortet - mer ungdomsrettete tilbud
Bakgrunn for saken:
Kulturkortet er et rabattkort for ungdom på kulturarrangementer. Vi mener at ungdomsskoleelever
også burde få rabatter på kultur, derfor mener vi at aldersgrensen for kulturkort bør senkes til 13 år.
I dag gir kortet i hovedsak rabatter på teater, opera og museer. Vi ønsker å utvide
kulturkortordningen til også å gjelde fritidstilbud som svømmehaller og andre idrettsanlegg, og flere
enkeltarrangementer som konserter og festivaler. Der er et problem at svært få konserter er åpne for
ungdom under 18 år, fordi det ikke er lønnsomt for arrangørene. Vi ønsker derfor at
kulturkortordningen skal utvides slik at arrangørene åpner for ungdom under 18 år ved å innføre en
støtteordning.

Vedtak:
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.

Sak 2: Rådgivningstjenesten i Osloskolen
Bakgrunn for saken:
Politikerne er svært opptatte av det store frafallet i videregående skole. Vi anser det som sannsynlig
at en del av dette frafallet skyldes manglende eller dårlig rådgivning. Det er spesielt viktig å ha en god
rådgivingstjeneste i ungdomsskolen, for å unngå at elever velger ”feil” linje på videregående skole og
dermed dropper ut.

Vedtak:
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.

Sak 3: Spredning av kommunale boliger
Bakgrunn for saken:
I Oslo er det rundt 10 000 kommunale boliger. Disse er samlet i små «ghettoer» oftest i de østlige
bydelene i Oslo. Når det ikke er en skikkelig oppfølging av de kommunale boligene forfaller disse
boenhetene. Siden de kommunale boligene er beregnet for de som sliter eller trenger å integrere seg
i samfunnet er det viktig å spre disse boenhetene sånn at de vanskeligstilte får blande seg med
resten av samfunnet. Flertallet av de kommunale boligene er små boenheter som ikke er beregnet
for barnefamilier. Allikevel blir familier plassert i boenheter som er uegnet behovet til en familie. Ikke
bare familier blir plassert i små boenheter også store grupper med innvandrere blir plassert uten
hensyn til behov. Dette har i flere tilfeller ført til at boenhetene som blir gitt til innvandrere forfaller
fordi de ikke har fått opplæring eller ikke vet hvordan man bruker en ovn, vask og m.m. Det er derfor
nødvendig at Oslo kommune kjøper opp boliger rundt i hele byen og ikke selge flere enn de kjøper, i
fjor solgte byrådet 20 boliger mer en de kjøpte opp samtidig som folke tallet i Oslo økte med over
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3 400 bare i første kvartal. Oslo kommune bør derfor benytte seg av 10%‐regelen som lar kommunen
kjøpe 10% av alle boliger som er til salgs. For at familier og større grupper skal få et humant og
rettferdig tilbud må kommunen også kjøpe opp større boenheter som de kan bo i, kommunen må
også kjøpe opp flere kommunale boliger enn de selger for å følge folkeveksten. Kommunen må
hjelpe innvandrere med å integrere seg i de kommunale boligene i stedet for å bare plassere dem der.
Dette vil ikke bare gjøre det lettere å ta vare på de kommunale boligene, men også bidra til bedre
integrering av innvandrere.

Vedtak:
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.

Sak 4: Individuell behandling av blodgivere
Bakgrunn for saken:
I dag kan ikke menn som har hatt sex med menn donere blod til blodbankene. Dette begrunnes med
den høye smittefaren av seksuelt overførbare infeksjoner som HIV og AIDS. Dersom en mann som
har hatt sex med en annen mann ønsker å donere blod blir denne personen avvist uten at blodet blir
kontrollert for sykdommer.

Vedtak:
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.

Sak 5: Ikke voksen som 16-åring
Bakgrunn for saken:
16‐åringer blir regnet som voksne i de fleste fritids‐, kultur‐ og transporttilbud. FNs barnekonvensjon
artikkel 1 sier at ”Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten”.
Derfor er det ikke riktig at ungdom under 18 år skal regnes som voksne når det gjelder prissetting på
tjenester og tilbud.

Vedtak:
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.
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