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Forord

Nettopp av den grunn er ungdom en spesielt
viktig gruppe å lytte til når man skal utforme
byen vår. For at dette skal være mulig må det finnes tilstrekkelige muligheter for
ungdom til å ytre sine meninger. De endringene som iverksettes i dag, vil være
en del av våre liv i fremtiden.
Ungdomshøringen er en slik mulighet og et viktig virkemiddel for å samle inn
ungdoms meninger. Formålet med høringen er å få inn flest mulig synspunkter
fra ungdom som ikke er organisert eller engasjert fra før. I dialog med ungdom
blir det sagt mye smart. Det kommer frem mange gode, kreative ideer om hvordan man kan utvikle byen så den blir den beste byen å bo i, også for ungdom. Det
håper jeg også du vil merke når du leser denne rapporten.
Rapporten er spesielt relevant for deg som jobber som politiker, som jobber med
ungdomsdeltagelse eller deg som jobber med å utvikle byen vår. Rapporten er
selvfølgelig nyttig lesning for en hver som er interessert i ungdoms mening!
God lesning!

Oslo er en by i rivende utvikling og opplever stor
befolkningsvekst. Det gir mange muligheter,
men medfører også store utfordringer. I årene
som kommer vil byen vår fortsette å være en by
i endring. For å sikre at Oslo forblir en by med
alle de kvalitetene vi verdsetter, trengs det god
planlegging.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

De under 18 utgjør i dag nesten en femtedel av
Oslos totale befolkning. Med tanke på hvor stor
del unge utgjør og at vi er den eneste samfunnsgruppen som av gode grunner ikke har stemmerett, er det påfallende hvor få muligheter vi
har til å uttrykke våre meninger i den politiske
debatten. Ungdom er den aldersgruppen som i
størst grad benytter seg av offentlige tilbud som
kollektivtransport, biblioteker, fritidsklubber og
mer, og er derfor også en av de største brukerne
av byen vår.

Vi må også passe på at en stadig større by også
er et sted der alle kan føle seg hjemme, det skal
være en miljøvennlig grønn by, med nærhet til
grønne lunger og til fjorden og med gode bomiljø.
Ungdom har andre perspektiver og ideer knyttet
til et tema som byutvikling. På mange områder, som for eksempel innenfor teknologiforståelse, har unge mennesker en helt annen innsikt enn jeg og andre på
min alder har. Vi politikere trenger de unges perspektiver for å fatte gode beslutninger for hvordan byen vår skal være i framtida.
Jeg hadde selv gleden av å være til stede i forbindelse med ungdomshøringen i
oktober 2015. Det er viktig og gledelig å oppleve at ungdom engasjerer seg og får
tydeliggjort hvordan Oslo kan bli en by for unge, hva ungdommer selv mener er
viktig for gode nærmiljøer og hvordan framtidas by bør være. Jeg tror mange
politikere vil kunne få en aha-opplevelse når ungdommens tanker knyttes an til
arbeidet vi gjør.
Jeg mener vi i større grad må utvikle vårt demokrati, slik at barn og unge i mye
større grad blir hørt og får muligheter til påvirkning.
Denne rapporten gir politikerne i Oslo en mulighet til å sette seg inn i hva ungdommer tenker er viktig og riktig å prioritere når kursen for byens framtid stakes ut. Takk til alle dere som var med og bidro til gjennomføringen av høringen.

Maika Marie Godal Dam
Leder av Sentralt Ungdomsråd

Marianne Borgen
Ordfører
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Sammendrag
28. oktober 2015 ble Ungdomshøringen arrangert for sjette året på rad. Ungdomshøringen er en byomfattende høring som ble arrangert for første gang i
2010, og arrangeres av UngOrg på vegne av Oslo kommune. En viktig målsetning er å nå ungdom som ikke er engasjert i elevråd eller organisasjoner, fordi
dette er en gruppe som sjelden får uttrykt sin mening offentlig. I alt var det 76
elever fra 10 av 15 bydeler som deltok på høringen. Ungdomshøringen gir ikke
noe statistisk representativt bilde, men kan være en god indikator på hva ungdom mener og hva de ønsker for byen de bor i.

Tiltak som vant oppslutning var:
•

En grønnere by

•

Flere møteplasser på tvers av bydelene

•

En mer inkluderende by med ingen diskriminering

Årets tema var byplanlegging, og dette var delt opp i tre bolker: Ungdomsbyen
Oslo, Nærmiljøet og Fremtidens Oslo.
I bolken Ungdomsbyen Oslo diskuterte ungdommene hva som kjennetegner en
god ungdomsby. Av de tiltakene de ønsker for å gjøre Oslo til en enda bedre ungdomsby fikk følgende mest oppslutning:
•

Bedre og rimeligere kollektivtilbud for ungdom

•

Bedre jobbtilbud for ungdom under 18 år

•

Et bredere fritidstilbud

•

Enklere å ta del, og bli hørt i, medvirkningsprosesser.

I andre bolk, Nærmiljøet brukte ungdommene kart og diskusjon for å vise hva
som var bra og dårlig med sitt eget nærmiljø. I denne bolken kom det opp et stort
spekter av saker som var svært lokale. En vanskelig diskusjon å oppsummere,
men tiltak som fikk oppslutning på tvers av bydelene var:
•

Mindre trafikk

•

Mer synlig politi

•

Steder å “henge”

I den siste bolken diskuterte ungdommene hvordan de så for seg Fremtidens
Oslo. Dette var både i et kortsiktig og i et lengre perspektiv. For flere av gruppene
var klima og miljø viktig. Ungdommene så for seg Oslo som en grønnere by, med
flere parker og mindre biler. Det andre temaet som ble mye diskutert var øst/
vest-skillet. Ungdommene ønsker å jobbe for at Oslo blir én by med større mangfold og ingen diskriminering.
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Hva er en
ungdomshøring?
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Hva er en ungdomshøring?
Ungdomshøringen er et årlig arrangement hvor ungdom fra hele Oslo samles for
å si sin mening om et bestemt tema. UngOrg arrangerer høringen på oppdrag fra
byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.
Vanligvis blir tema for høringen avgjort i samarbeid mellom UngOrg, Sentralt
Ungdomsråd (SUR) og Oslo kommune. I år var et unntak, siden temaet var en
bestilling fra Oslo Kommune. Likevel hadde UngOrg friheten til å forme temaet
og undertemaer slik de ønsket. Dette ble gjort i dialog med SUR.
Bakgrunnen for Ungdomshøringen ligger i arbeidet rundt bystyremelding 2/2010
«Ung i Oslo» vedtatt av Oslo bystyre. Den første Ungdomshøringen ble gjennomført i forkant av denne bystyremeldingen for å kartlegge saker som berører
ungdom i Oslo. «Ung i Oslo» slår fast at Oslo kommune årlig skal gjennomføre en
byomfattende høring med formål om å innhente informasjon og temaer som berører ungdom. Dette er i tråd med Barnekonvensjonens artikkel 12 som sier at:

hva byplanlegging innebærer, og mange gode ideer til hvordan en kan kommunisere med barn og unge om dette temaet. Et konkret innspill fra DOGA var å
bruke nærmiljøet, som blant annet skolevei, parker og lignende, for å få ungdom
til å relatere seg til sin egen by.
Undertemaene ble bestemt i samarbeid med en referansegruppe bestående av
ungdommer valgt av Sentralt Ungdomsråd. Referansegruppa ga innspill til
temaer det var viktig å snakke om under Ungdomshøringen. I temaarbeidet var
det sentralt å avgrense hvilke deler av byplanlegging vi ønsket å diskutere, og
at det var temaer som ungdom kunne relatere seg til. Derfor ble det bestemt at
høringen skulle ha følgende tre hovedbolker:
•

Ungdomsbyen Oslo

•

Nærmiljøet

•

Fremtidens Oslo

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter,
retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet,
og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Disse tre ble valgt fordi referansegruppa anså det som temaer som ungdom
kunne relatere seg til, samtidig som det ivaretok ønsket fra kommunen om at
høringen skulle handle om byplanlegging. Likevel bød det på noen utfordringer.
Dette blir grundigere omtalt i metodekapittelet. Resultatene fra hver av de tre
bolkene vil bli omtalt etter dette.

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig
og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom
en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Rekruttering

Tidligere tema for høringen har vært: Byen vår (2010), Ungdom om trygghet og
kriminalitet (2011), Ungdom om helse (2012), Ungdom om skole (2013) og Ungdom
om Mangfold (2014).

Planlegging
Tema for årets ungdomshøring var byplanlegging. Tema tok utgangspunkt i en
bestilling fra Oslo kommune som var «ungdom i plan- og byggeprosesser». I likhet med fjorårets tema Mangfold, er byplanlegging et stort og komplekst tema.
Til forskjell fra tidligere temaer, er det også et svært teknisk tema. En viktig del
av planleggingsarbeidet varå gjøre byplanlegging til et forståelig begrep for ungdom. Her mottok vi innspill fra Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA), som
blant annet har utarbeidet «Barnetråkk»-prosjektet. DOGA ga gode innspill på
12
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Rekrutteringsarbeidet til ungdomshøringen startet i slutten av august 2015 ved
at velkomstbrev ble sendt per epost til alle ungdom- og videregående skoler i Oslo.
Brevet ble sendt ut på nytt av Utdanningsetaten i slutten av september. Påmelding skjedde gjennom et elektronisk påmeldingsskjema. En viktig del av rekrutteringsarbeidet var å rekruttere uorganisert ungdom, som blant andre elever
som ikke sitter i elevråd eller er medlem i en organisasjon.
I tillegg til brev til skolene ble det trykt opp plakater, og det ble laget en Facebook-event. Her ble det vektlagt å kommunisere direkte til ungdommene. Derfor
ble ungdommene stilt spørsmålet: «Hvordan vil du at Oslo skal se ut?», da vi anså
dette spørsmålet som mer appellerende enn «Ungdom om Byplanlegging».
En viktig del av rekrutteringen var også å ringe skolene direkte. Det var veldig
varierende hvor mange av skolene som hadde muligheten til å sende elever. Dette
gir utslag i grafen som man kan se nedenfor.
Ungdom om byplanlegging
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Totalt ble 76 elever rekruttert fra 24 skoler i Oslo. 41 av elevene var fra ungdomsskoler og 35 fra videregående skoler.

Hvor i Oslo kom ungdommene fra?
Illustasjonen under viser bydelene som skolene til ungdommene ligger i, og antall
skoler som deltok fra hver bydel. Illustrasjonen viser at det er jevn fordeling av
elever fra øst/vest og sentrumsdelene av Oslo, men at det varierer mellom bydelene. Det er verdt å merke seg at illustrasjonen ikke viser hvilken bydel elevene
kommer fra, men kun hvilken bydel elevenes skole ligger i. Dersom en elev bor
i Gamle Oslo, men går på skole i bydel Bjerke, så vil dette altså vises som bydel
Bjerke i grafen. Høringen har ingen målsetting om å gi et statistisk representativt bilde, men er en god kvalitativ indikator på hva ungdommer mener. Likevel
er det interessant å vite hvor i Oslo ungdommene kom fra, både for analysen av
resultatene og for senere rekruttering til ungdomshøringer.
Elever

Alna
Bjerke
Frogner
Gamle Oslo
Grorud
Grunerløkka
Nordre Aker
Nordstrand
Sagene
St. Hanshaugen
Stovner
Søndre Nordstrand
Ullern
Vestre Aker
Østensjø
14
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Skoler

Metode
Temaet gitt av Oslo kommune gjorde årets ungdomshøring til en noe større utfordring enn tidligere år. Teamet byplanlegging er teknisk, og omfatter blant annet
lokalisering (hvor ting skal ligge), størrelse på lovpålagt tjenestetilbud som skoler, veier og sikkerhet, samt arealplanlegging og reguleringsplaner. Vi valgte som
tidligere nevnt å vinkle spørsmålene som ble stilt mer mot byutvikling, for å tilrettelegge for diskusjon om dagens og fremtidens Oslo, samt ungdommenes egen
nærmiljø, på en måte som er tilpasset den aktuelle aldersgruppen.
I forkant av selve høringen ble det gjennomført møter med fagpersoner som har
kjennskap til byutvikling, samt personer med kompetanse på deltagende metode
og medvirkning. Det ble også gjennomført møter med Sentralt Ungdomsråd
sitt arbeidsutvalg, og en ressursgruppe bestående av ungdommer fra Sentralt
Ungdomsråd. Innspillene ble, som tidligere nevnt, brukt i utvikling av tema for
høringen og i valg av metode.
Under selve høringen ble det brukt en kombinasjon av deltagende metode inspirert av både tidligere høringer og DOGA sitt medvirkningverktøy «Barnetråkk».
Barnetråkk er i utgangspunktet utviklet som et digitalt medvirkningsverktøy for
yngre barn, som skal gi dem muligheten til å si noe om hvordan de oppfatter sitt
nærmiljø og hvilke forbedringer de ønsker seg ved hjelp av digitale kart og tilbakemeldingsfunksjoner. Deltagerne på høringen ble på forhånd delt inn i grupper
på åtte til ti ungdommer i enten ungdomsskolealder eller videregåendealder. Hver
gruppe bestod av ungdommer fra forskjellige bydeler og skoler. Vi valgte å dele
opp gruppene slik for å kunne si noe mer generelt om Oslo og tvinge frem tanker
om hele byen heller enn hva man trenger på én skole eller i én bydel. Hver gruppe
hadde minimum to «fasilitatorer» som veiledet en cafédialog ved hjelp av en fasilitatormanual. Manualen var utviklet for å hindre debatten i å stagnere eller
havne for langt unna teamet, uten å direkte styre dialogen i en bestemt retning.
I vår egenevaluering kom vi frem til at til tross for dette ble veiledningen for flere
grupper i større grad brukt som et styringsverktøy heller en et hjelpemiddel. Til
tross for dette viser evalueringen fra deltagerne at cafédialogverktøyet ble svært
godt mottatt, spesielt av ungdommene i videregåendealder.
Under dialogen om nærmiljø brukte man kart som en ikke-digital versjon av barnetråkk, hvor ungdommene brukte kartene sammen med penner, tusjer og farger
for å visualisere gode, dårlige, trygge og utrygge ting i sitt eget nærmiljø. Under
selve høringen oppdaget vi svakheter med det planlagte opplegget på nærmiljø,
blant annet på grunn av inndelingen. Fordi debatten og diskusjonen handlet om
Ungdom om byplanlegging
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Oslo som helhet, var det utfordrende å snakke om eget nærmiljø med ungdommer
uten kunnskaper om hverandres nærmiljø. Vi kommer tilbake til anbefalinger
om medvirkningsprosesser i nærmiljøet i et eget kapittel.
En av de mindre målbare utfordringene med evalueringen av høringen er hvorvidt ungdommene som deltar faktisk er «uorganisert» ungdom. I henhold til
bystyremeldingen som opprettet Ungdomshøringen var det ment som et talerør
for ungdom som mangler tilgang til andre mer formelle kanaler som elevråd,
politiske organisasjoner og ungdomsråd. I rekrutteringen tydeliggjøres det ovenfor skoler og fritidsklubber hvilken type ungdom som ønskes som deltakere,
men hvorvidt dette følges opp er uvisst. Hvorvidt opplegget vi lager virker for en
gruppe av ren uorganisert ungdom er derfor mindre sikkert.
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Ungdomsbyen
Oslo
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Ungdomsbyen Oslo
Ungdomshøringen 2015 ble åpnet av helsebyråd Inga Marte Thorkildsen. Hun
holdt en lengre appell og gikk rundt i salen for å høre meningene direkte fra ungdommene. Appellen vekket engasjement blant ungdommene.
Bolken «Ungdomsbyen Oslo» åpnet med at Karoline Birkeli fra DOGA holdt en
presentasjon om byplanlegging. Dette var for å gi ungdommene en forståelse av
byplanlegging er og hva det kan innebære.
Diskusjonen startet med spørsmålet: «hva kjennetegner en god ungdomsby?».
Dette spørsmålet ble stilt for å få ungdommene til å tenke litt generelt på hva
som gjør en by til et godt sted å bo for ungdom. Alle ungdommene laget en kortfattet definisjon av hva en ungdomsby er. Et eksempel er denne:
«En ungdomsby er en by som er tilrettelagt alle uansett bakgrunn, som tar
hensyn til ungdoms spesielle situasjon, som er mangfoldig og inkluderende –
en by som gjør det enklere og morsommere å være ung»

Hva er Oslo god på, og hva gjør Oslo til en god by for ungdom?
Diskusjonen gikk videre til spørsmålene «Hva er Oslo god på?» og «Hva gjør Oslo
til en god by for ungdom?». Ungdommene syns at det er mye som er bra med Oslo
som by, blant annet at Oslo er/har:
•

Markagrensa

•

Fjordbyen

•

En mangfoldig by

•

Muligheter for alle

•

En god skole

•

Et trygt sted

Hva gjør Oslo til en enda bedre ungdomsby?
Selv om det var mange ulike meninger blant ungdommene var det fire temaer
som gikk igjen i alle gruppene om hva som kjennetegner en god ungdomsby.
Disse fire temaene var også viktig for at Oslo kunne bli en enda bedre ungdomsby: 1) kollektivtilbud, 2) jobbtilbud, 3) fritidstilbud og 4) reel medvirkning.
20
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Kollektiv og samferdsel
Det var delte meninger om hvor godt kollektivtilbudet i Oslo er. Tilfredsheten
med tilbudet kan være avhengig av hvor i byen ungdommene bor. Man kan anta
at de som bor nær et kollektivknutepunkt med hyppige avganger er mer fornøyd
med tilbudet enn de som bor i områder med dårligere kollektivforbindelse.
”Det må være lett og billig og ferdes rundt i byen, slik at alle har muligheten til
å dra dit de vil”.
Det var stor enighet om at et godt kollektivtilbud var viktig og de fleste mente
dagens tilbud er for dyrt. Et konkret tiltak mange av ungdommene ønsket var en
ny T-banetunell gjennom sentrum.
Nattbussen ble også tatt opp av flere, og at dette tilbudet burde bli bedre. Ungdommene diskuterte ikke balansegangen mellom billettpriser og antall avganger,
og eventuelt hvordan man skulle finansiere reduserte priser.
Bilfritt sentrum ble diskutert i flere av gruppene. Her var det delte meninger
mellom gruppene, men et flertall av ungdommene ga uttrykk for at de ønsket et
bilfritt sentrum. Et argument ungdommene vektla var at de ikke kan kjøre bil
siden de er under 18 år. Derfor mente de det er viktig å tilrettelegge bedre for
sykkel, gange og kollektivtrafikk.
Man kan anta at ungdommene har blitt noe påvirket av kommunevalgkampen i
Oslo hvor bilfritt sentrum og ny T-banetunell var hyppig diskuterte temaer. Likevel har dette vært gjentakende temaer blant ungdom. Blant annet vedtok Ungdommens Bystyremøte i februar 2015 at det skulle bygges ny T-banetunell, og at
bilfritt sentrum skulle innføres.

Jobbtilbud
At det er enkelt for ungdom å få jobb ble fremhevet som viktig for å skape en god
ungdomsby. Flere av ungdommene var frustrerte over at det er vanskelig å få
jobb før man er 18 år, og at man er avhengig av et nettverk for å få jobb.
«Det er vanskelig å få jobb når man er under 18. Og når man er over 18 forventes det at man har jobbererfaring. Det er for mange kriterier man må oppfylle for
å få jobb»
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Opplæring i hvordan man går frem for å få jobb var et tilbud ungdommene
ønsket å få på skolen. I dag tilbyr noen skoler kurs i CV-skriving, men dette
burde bli enda mer vektlagt i følge noen av ungdommene. En god ungdomsby må
legge tilrette for en «smooth overgang til voksenlivet», som en av ungdommene sa
det, blant annet at det er lettere å komme inn på høyere utdanning eller få jobb
når man er ferdig med videregående

Fritidstilbud
Et godt fritidstilbud ble ofte nevnt som en viktig forutsetning for en god ungdomsby. I fritidstilbud la ungdommene mye vekt på et godt kulturtilbud, og at
man har ”et sted å henge” hvor man bare kan være uten å gjøre noe spesielt.
Ungdomsklubbene ble trukket frem som et eksisterende fritidstilbud. Det var
delte meninger om ungdomsklubbene. En del av ungdommene fremhevet de positive sidene ved klubbene.
”Mange brukte ungdomsklubben min, et gratis lavterskeltilbud som samlet
mange på tvers av interesser”
Andre argumenterte for at ungdomsklubbene ikke var et reelt tilbud til alle ungdommer og at flere av klubbene har et dårlig rykte.
”Ungdomsklubber kan ofte bli sett på som noe for de uten venner, tapere, de uten
noe å gjøre”.
«Ungdomsklubbene må bli «kule» igjen» var et sitat som gikk igjen i flere av
gruppene. I hvordan man kunne gjøre klubbene kule igjen hadde ungdommene
flere forslag. Blant annet burde de ha flere konserter og tilby leksehjelp og jobbsøkerkurs. De eksisterende tilbudene fritidsklubbene har burde bli markedsført
bedre. For mange ungdommer er klubbene et viktig fritidstilbud, og det var sterk
motstand mot å legge ned klubber. Mange av ungdommene ønsket også flere
fritidsklubber.
Idrettstilbud
Mange mente at fritidstilbudene var for dominert av organisert idrett. Det var
spesielt ungdom fra vestkanten som mente dette. Hvis man ikke likte å gå på
ski eller spille fotball var det få fritidstilbud. Det er verdt å merke seg at noen av
de yngre ungdommene vektla at det var viktig med et godt idrettstilbud. Noen
ønsket «en skikkelig stor stadion» og andre syns det var synd at OL ikke ble
Ungdom om byplanlegging
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arrangert i Oslo fordi de ønsket bedre idrettsanlegg. Likevel er det et tankevekkende funn at for ungdommer som ikke driver med idrett er fritidstilbudene få.

Stemmerett for 16-åringer var et forslag som ble nevnt av enkelte, men det var få
av ungdommene som hadde tatt stilling til om dette var en viktig å få innført.

Kulturtilbud
Flere kulturtilbud til ungdom var etterspurt av mange. Her ble det blant annet
nevnt konserter uten 18 års aldersgrense. Et utsagn var at Oslo måtte være en
«gjøreby – ikke handleby», altså en by hvor man kan gjøre ting på fritiden og det
er flere kulturtilbud til ungdom. «Handleby» kan tolkes som at et av de få stedene
ungdom har å henge er på kjøpesentre, og det kan også være et hint om at Oslo
er dominert av butikker.

Viktigheten av reell medvirkning kan ses i sammenheng med at ungdommene
mente at en god ungdomsby er «en rettferdig by hvor både voksne og ungdom blir
behandlet likt» og med «muligheter til alle».

Det var få som nevnte at de pleide å benytte de eksisterende konserttilbudene for
ungdom under 18 år. Det kan være at de er for dårlig markedsført, eller arrangeres for langt unna der ungdommene bor.
Spesielt blant ungdom i sentrumsbydelene var det mange som savnet et godt fritids- og kulturtilbud, og at tilbudene er spesielt dyre i disse bydelene. Dette kan
henge sammen med at i sentrumsbydelene er det mange flere grupper som blant
annet studenter og unge voksne, som benytter seg av kultur- og fritidstilbud, og
driver opp prisene.

Noen av ungdommene hadde gode forslag til tiltak for hvordan det kan bli
enklere å ta del i beslutningsprosesser. Et forslag var at kommunen utvikler en
digital plattform hvor ungdom kan spørre enten politikere eller ansatte direkte
om saker de lurer på, eller hvis de har innspill.
De tiltakene som fikk størst oppslutning i denne bolken var følgende:
•

Billigere kollektivtransport for ungdom – da hovedsakelig månedskort

•

Flere møteplasser for ungdom

•

Ny t-banetunell gjennom Oslo

•

Bedre jobbtilbud for ungdom

•

Flere kulturtilbud til ungdom under 18 år

•

Enklere å ta del i medvirkningsprosesser.

Reell medvirkning
«Vi er jo en del av demokratiet selv om vi ikke har stemmerett»
Et siste tema som ble løftet i alle gruppene var ungdoms mulighet til å bli hørt,
og å ta del i demokratiske prosesser. Mange syns det var for få medvirkningsmuligheter for ungdommer. Selv om det er mulig for ungdom å si sin mening i
politiske saker var det enighet om at disse var for dårlig markedsført og at få visste om denne rettigheten. På spørsmål om ungdommene noen gang hadde blitt
invitert til å si sin mening om en sak var det svært få som svarte ja.
«Jeg ville aldri ha kommet og banka på døra og bedt om å få komme inn»
Istedenfor at ungdommene aktivt må søke om å bli en del av en medvirkningsprosess, var det heller foreslått at de voksne inviterer ungdommene med. Inkludering av ungdom var viktig.
«Alle skal få uttrykke sine meninger og bli hørt»
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Nærmiljøet
Bolken om nærmiljø hadde ingen formell start med innleder slik «ungdomsbyen»
og «Fremtidens Oslo» hadde. Bolken startet med at ungdommene fikk utdelt kart
over bydelen der de bor eller går på skole. Kartene ble brukt til å vise hvilke tjenestetilbud man var fornøyd og misfornøyd med i sin egen bydel, eksempelvis ved
å identifisere områder hvor man kjente seg utrygg, eller områder hvor man pleier
å samles, eller benytter fotballbaner eller andre uteområder. Ungdommene fant
i stor grad selv ut hva de ønsket å vise på kartet. Det gjør resultatene betraktelig vanskeligere å tyde, men gav samtidig ungdommene muligheten til å selv
bestemme hvilke områder som skulle diskuteres. Kartene var altså utgangspunktet for den videre diskusjonen, og noen generelle momenter fremsto som
spesielt viktig for ungdommene. Her bør det likevel nevnes at det var store variasjoner mellom ungdommene som bor øst og vest i byen. Dette fremheves under de
punktene hvor dette skillet fremsto som relevant.
Rusmiljø
Et problem som ble tatt opp av ungdommene var utrygghet og ubehag i møte med
åpne russcener. Ungdommene finner det svært ubehagelig at rusmiljøer oppholder seg der ungdom også ferdes.
“Narkomane føles skumle, selv om ikke alle er farlige”
Flere peker på de åpne rusmiljøene i sentrum hvor mange oppholder seg på fritiden
som noe som bør gjøres noe med. I tillegg opplever ungdommene i sentrum ubehag
med berusede mennesker.
“På Olaf Ryes Plass er det ofte berusede folk, jeg ser det til og med fra skolen”
Om dette er på grunn av rusmiljø eller utelivet i sentrum er uvisst. Det ble av
enkelte ungdommer også tatt opp ubehag med russcener i bydelene, ofte i tilknytning til bydelssenter eller ander samlingsteder.
Støy og trafikk
Flere av ungdommene tok også opp støy som et problem. Dette gjelder ofte ungdommer vi kan se at bor i nærheten av ringveiene eller andre tungt trafikkerte
veier. Problemet bekreftes av flere ungdommer på tvers av bydelene, men ser
ut til å være et større problem på vestkanten enn østkanten. Både i denne og i
andre bolker sår man et ønske om mindre biltrafikk til fordel på økt satsing på
kollektivtrafikk. I enkelte områder opplever ungdommene ubehag med å ha mye
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trafikk i nærheten av skolen og på skoleveien sin. Dette ser ut til å være et større
problem for sentrumsbydelene, men er ikke begrenset til dem.
Steder å henge
Ungdommen i neste alle bydeler savner steder å henge. Dette var et gjennomgående tema for diskusjon i år, men har også tidligere år blitt tatt opp av ungdommene uavhengig av det opprinnelige temaet for ungdomshøringen. Noe som
er tydelig er at ungdommene i bydeler som har kjøpesentre etterlyser et sted å
henge, samtidig som ungdommene i bydeler uten kjøpesentre ønsker seg et kjøpesenter for å henge. Ut fra dette kan vi anta at ungdommen generelt er ute etter et
sted å henge, og at kjøpesentre benyttes til dette når det ikke finnes andre tilbud,
men at dette likevel ikke oppleves som et optimalt tilholdssted for ungdommene.
«Det er lite å gjøre i området utover å gå på McDonalds»
Fra referatene kan man lese at er sted å henge defineres som et område for ungdom med grunnleggende fasiliteter hvor ungdommene ikke føler seg overvåket av
voksenpersoner. Det er også en utfordring at mange ikke kjenner til slike steder
som allerede eksistere, og at disse stedene kan ha for liten kapasitet. Det kan
også være verdt å se på hvordan man drifter eksisterende tilbud, som for eksempel fritidsklubber og skolelokaler.
Trygghet og politi
Alle bydelene i Oslo har utfordringer med trygghet. Et fascinerende funn er at
ungdom fra østkanten ofte finner steder enda lengre øst i byen utrygge. Hvorvidt
dette handler om reelle trygghetsproblem eller fordommer skal vi ikke spekulere
i, men funnet viser at det i det minste er en oppfatning av utrygge områder på
østkanten.
“Hvis jeg skal på fest østover blir mormor litt æææ, dette er farlig”
Samtidig viser funnene at alle bydeler har utrygge områder som ikke nødvendigvis er i øst. Som tidligere nevnt kan dette være, men begrenses ikke, til samlingsteder og bydelssentre. Et ønske fra flere av ungdommene er mer synlig politi
for å motvirke utrygghet. Det samme er økt fokus på belysning, spesielt blir boligområder trukket frem som steder som ofte mangler god belysning. Til tross for et
ønske om mer synlig politi for å motvirke utrygghet har mange av ungdommene
lav tillit til ordensmyndigheter.
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«Vi ble stoppet av tre politibiler, bedt dem stå inntil veggen og holde hendene bak
og ransaket, det var helt sjukt»
Mange av ungdommene opplever at de mistenkeliggjøres av både politi og sikkerhetspersonell. Dette gjelder ungdommer fra både østkanten og vestkanten.
Der østkantungdom ofte opplever mistenkeliggjøring i sammenheng med kriminalitet opplever vestkantungdommen oftere mistenkeliggjøring når det kommer
til fest, alkohol og bråk. Flere av virkelighetsbeskrivelsene til ungdommen viser
eksempler på alt fra politivold til diskriminering på bakgrunn av alder og etnisitet. Ungdommene ønsker et fokus på holdninger hos ordensmyndigheter samt en
bedre dialog med politimyndigheter.

Et annet moment handler om hvilket utvalg man skal se etter. En av utfordringene vi hadde var å klare å definere nærmiljø for, spesielt de eldre, ungdommene.
Ungdommene i Oslo er ofte vært mobile, hvor de bor, går på skole og tilbringer
fritiden sin kan være i tre forskjellige bydeler. Vi kom frem til at definisjonen
nærmiljø ofte var mer flytende enn vi i utgangspunktet hadde sett for oss. Derfor
kan det være viktig å sjekke med lokale fritidsklubber eller andre bydelsansatte
for å kartlegge hvem som burde regnes som en del av nærmiljøet. Denne utfordringen er mest aktuell for ungdommer i videregåendeskolealder og i områder
med en videregående skole.

Medvirkning i nærmiljøet
Som tidligere nevnt var det flere utfordringer med å diskutere nærmiljøet og
byutvikling med en såpass stor og mangfoldig ungdomsgruppe. Både når det
gjelder dagens situasjon i nærmiljøet og potensielle forbedringer ungdommene
ønsker, er det vanskelig å si om dette er byomfattende, eller spesifikke områdeønsker. Lokalisering blir også vanskelig å diskutere når ungdommene ikke nødvendigvis kan relatere seg til situasjonen i hverandres nærområde. Siden en av
måtene ungdommene ønsket mer medvirkning på, var flere fora som ungdomshøringen, ønsker UngOrg og komme med noen korte anbefalinger for videre medvirkningsprosesser i nærmiljøet.
Dersom man skal gjennomføre slike medvirkningsprosesser er det mest effektivt
å gjøre det innenfor det spesifikke byområdet det gjelder. Dersom man ønsker
innspill i forbindelse med områdeløft eller omregulering av mindre områder
anbefaler vi en kort kartlegging av hvem som bor i området og hvem som ellers
bruker området for deretter å invitere inn et utvalg av disse ungdommene. Samtidig er det viktig å klargjøre målet for prosessen i forkant, og at man har ressurser tilgjengelig for at ungdommene skal kunne gjøre seg opp en mening. Dette
kan for eksempel være tilgang til tilrettelagte dokumenter om prosessen, og/eller
tilgang til fagfolk som kan svare nøytralt på spørsmål. Her er det også lurt å ha
en form for visualisering for ungdommene, for eksempel bruk av kart eller en
vandring gjennom det berørte området under eller i forkant av innspillsrunden.
Størrelsesomfanget avhenger alltid av kapasitet.
“Faren min bor i en annen bydel og alle treningene mine, med unntak av en er
utenfor bydelen min. og de fleste vennene mine er utenfor bydelen”
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Fremtidens
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Fremtidens Oslo
Hvordan ser ungdom for seg fremtidens Oslo?
Denne bolken startet med at avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten Morten
Wasstøl holdt en presentasjon om hvordan Oslo har utviklet seg fra 1950-tallet
og frem til i dag.
Presentasjonen skapte stor interesse blant ungdommene som stilte flere spørsmål om egen bydel og hvordan den skulle utvikles i fremtiden. Presentasjonen
viste også at områder kan totalforvandles på kort tid.
Mange av temaene som ble diskutert i tidligere bolker ble også vektlagt i
denne bolken. Tankekart og ark med snakkebobler ble brukt som redskaper i
diskusjonen.
Miljø
“Fremtidens Oslo er et mer miljøvennlig og mangfoldig Oslo”
Miljø var et sentralt tema i Fremtidens Oslo. Flertallet av ungdommene så for
seg en grønn by med et av Europas beste kollektivtilbud. I fremtidens Oslo ville
det være mye mindre plass til bilen, og sykkelveiene ville være bedre.

mente at vestkanten var mindre mangfoldig enn østkanten og at de må åpne opp
for større mangfold. At Oslo fremstår som “én by” var en sentral tematikk. En av
løsningene på øst/vest-skillet var å skape flere møteplasser på tvers av bydelene
hvor ungdom kan samles. Østkant vs. vestkant er et tema som har blitt diskutert på flere av ungdomshøringene. Blant annet var det et viktig tema i fjorårets
høring om mangfold.
Den pågående flyktningkrisen ble også diskutert av i noen av gruppene, og
mange mente at Oslo må ta imot flere flyktninger. At dette temaet ble diskutert
viser også at saker som utenfor temaet til Ungdomshøringen ofte blir tatt opp av
ungdommene.
Tiltak som vant oppslutning:
•

En grønnere by

•

Flere møteplasser på tvers av bydelene

•

En mer inkluderende by med ingen diskriminering

•

Lettere for ungdom å bli hørt

“I 2050 er Oslo en nullutslipps by. Vi har også Europas beste kollektivtilbud, som
ikke er så dyrt”
Flere forespeilte seg at man måtte bygge mer i høyden for å takle befolkningsvekst, men her var det delte meninger blant ungdommene, hvor enkelte var
sterkt imot. Grunnen til at noen ville bygge i høyden var å beskytte Markagrensa
og andre grøntarealer, mens andre så heller muligheten for at dette burde bygges
ute i drabantbyene. Det var et stort flertall for å beskytte grøntarealene i Oslo.
“Det er viktig å bevare så mye som mulig av grøntarealene og heller bygge ut de
områdene som ikke er så godt utnytta.”
Mangfold
Flere av ungdommene nevnte en mangfoldig og åpen by som et viktig element i
fremtidens Oslo. Et sentralt tema var at skillene mellom østkanten og vestkanten
måtte bli mindre. For ungdommene fremstår Oslo som en delt by hvor mennesker
lever adskilt fra hverandre, og i stor grad holder seg til «sine» deler av byen. Flere
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Etterord

Kilder

Ungdomshøringen har siden oppstarten i 2010 fungert godt som en uformell
arena hvor ungdom kan uttrykke sin mening. Til forskjell fra andre mer formelle
medvirkningsarenaer fokuserer Ungdomshøringen på å fremme stemmen til uorganisert ungdom. Dette gjør Ungdomshøringen til et viktig supplement til formelle medvirkningsarenaer.

Bakgrunn for saker vedtatt på UBM 2015:

Det er et interessant funn at flere av ønskene og forslagene til tiltak fra ungdommene i årets høring er identiske med foreslåtte tiltak fra tidligere Ungdomshøringer. I rapporten fra 2014-høringen vektla ungdommene blant annet at man
trenger flere møteplasser på tvers av bydelene. Dette kan ses i sammenheng med
øst/vest-skillet, som ungdom har tatt opp som et viktig tema på samtlige ungdomshøringer. Ungdommens ønske om å bli bedre inkludert i medvirkningsprosesser er også et gjentagende ønske. Det er verdt å merke seg at det i stor grad er
forskjellige ungdommer som deltar på høringene fra år til år.

Rapporter fra tidligere Ungdomshøringer:

http://ungmed.unginfo.oslo.no/wp-content/uploads/2012/06/UBM2015-Fem-prioriterte-saker.pdf
Barnetråkkprosjektet til Norsk Design og Arkitektursenter:
www.barnetråkk.no

http://ungmed.unginfo.oslo.no/?post_type=uhoring&p=33

Det at ungdommene foreslår mange av de samme tiltakene år etter år viser at
temaene overlapper hverandre. Det gir også en god indikasjon på hva ungdom
i Oslo mener, og hvilke saker som er viktige for dem. Ungdomshøringene viser
også at ungdom bryr seg om langt mer enn typiske “ungdomssaker”.
Det er ofte sagt at “ungdom er fremtida”, men et like viktig perspektiv er at
ungdom også er “nåtida”. Ungdom tar del i samfunnet på en helt unik måte.
Det er de som er elever på skolene i byen, og de er en av de største brukergruppene av kollektivtilbud og velferdstilbud i Oslo. UngOrg oppfordrer myndigheter,
politikere og andre relevante aktører til å ta meningene som blir fremmet på
Ungdomshøringen på alvor, og at de foreslåtte tiltakene blir tatt med i politiske
prosesser fremover. Ungdom ønsker å bli hørt hvis det blir lagt til rette for det, og
ungdommens meninger er viktige.
Som en av ungdommene sa det:
«Ungdom er eksperter på å være unge, lytt til dem»
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