
 
 

Oslo 01.10.2019 
 
Til  
Arbeiderpartiet 
Miljøpartiet De Grønne 
Sosialistisk Venstreparti 
 
Kopi:  
Rødt 
 
Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til byrådsforhandlingene 
 
Sentralt ungdomsråd vil takke for fire års godt samarbeid med det sittende 
byrådet, og samtidig gratulere med valgresultatet. Vi har følgende innspill til 
forhandlingene deres, og håper disse vil komme godt med i deres diskusjoner. 

 
Ungdom må prioriteres; også økonomisk! 
Ungdomsrådene i Oslo opplever ofte at ungdomstilbudene tar støyten når 
politikerne må gjøre økonomiske kutt. Vi er opptatt av at ungdom ikke skal være 
de første som rammes hver gang økonomiske prioriteringer finner sted. Vi er glade 
for at vi opplever å bli lyttet til i politiske saker, men dette må også gjelde i 
budsjettene!   
 
Samarbeid med oss 
Vi er glade for det gode samarbeidet vi har hatt i forrige byrådsperiode, og håper at 
dette bare er starten på et samarbeid som blir bedre og bedre. Vi er opptatt av å bli 
involvert tidlig når dere jobber med saker som angår oss, og at dere genuint 
ønsker å vite hva som er viktig for oss unge. Dere kan ikke bare anta ting om oss 
uten å snakke med oss.  
 
Vi er også opptatt av at elevene i Osloskolen skal ha reelle 
medvirkningsmuligheter, og håper at dere vil understreke dette i 
byrådserklæringen. Altfor ofte opplever elever at deres meninger og eget beste blir 
ignorert. 
 
Lytt til klimastreikerne 
Alt later til at dere kommer til å fortsette å satse på miljø- og klimapolitikk de neste 
fire årene, og dette er vi veldig glade for. SUR mener dere må lytte til 
klimastreikernes krav, føre en offensiv klimapolitikk og huske at klimapolitikk lett 
kan ramme de som har minst. Vi ønsker en sosial klimapolitikk som sørger for en 
klode vi kan bo på med minst mulig forskjeller. 
 
Sats på ungdoms helse 
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Sentralt ungdomsråd har i mange år jobbet for bedre ungdomshelse. Blant våre 
viktigste prioriteringer finner dere styrking av skolehelsetjenesten, satsing på 
bedre psykisk helse for ungdom i Oslo, samt bedre og tidligere 
seksualundervisning. Vi håper dere vil jobbe sammen med oss for gode ordninger 
og gjennomslag på disse områdene. 
 
Videre satsing på idretts- og kulturtilbud til ungdom  
De siste fire årene har fritidstilbudene til ungdom fått et løft, og vi håper dere vil 
fortsette å trekke i samme retning. Idrett og kultur er viktige arenaer i ungdoms 
hverdag, og er med på å danne fellesskap, aktivitet og trygghet i samfunnet vårt. 
 
Vi vil også benytte anledningen til å minne om de prioriterte sakene fra 
Ungdommens bystyremøte de siste tre årene: 
 

● Merking av retusjert reklame 
● Et bedre helsetilbud for ungdom 
● Bedre sidemålsundervisning 
● Mottaksklasser 
● Kildesortering av næringsavfall 
● Jobb til unge 
● Fleksitid på alle vgs i Oslo 
● Voldsforebygging i Osloskolen 
● Mer fokus på psykisk helse 
● Mer personlig økonomi i Osloskolen 
● Hjelp! Vi kan ikke svømme 
● En skolehelsetjeneste tilpasset eleven 
● Mappevurdering 
● Helsehjelp til overgrepsutsatte 
● Kildesortering: også på jobb og skole 

 
Mange av disse sakene har vi allerede fått gjennomslag for, og vi håper dere vil 
jobbe for at intensjonen i sakene fra UBM i størst mulig grad realiseres. 
 

Beste hilsener fra 

Sentralt ungdomsråd i Oslo 

V/ leder Celine Helen Kirkeby-Garstad 
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