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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om sysselsettingstiltak 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill 
på byrådssaken om sysselsettingstiltak. Vi har følgende innspill til saken: 
 
Vi synes avgjørelsen med å avvikle midlene virker gjennomtenkt,  og er positive til 
at byrådet sørger for å ivareta ungdoms mulighet til å komme ut i jobb gjennom 
økt støtte til ordninger dere vet at fungerer. 
 
Vi er opptatt av styrking av sommerjobbtilbudet i Oslo, fordi vi mener at en 
sommerjobb er en fin måte for ungdom å få erfaring på, og at det er en lavterskel 
vei inn i arbeidslivet for mange unge.  
 
Allikevel vil vi påpeke at erfaringene med sommerjobb-tilbudet i bydelene er at det 
er mange søkere på få jobber. Vi er glade for at byrådet går inn for å styrke tilbudet, 
og håper dere går all in i tiden fremover for å sørge for at så mange unge i Oslo 
som mulig kan få en sommerjobb. 
 
Vi vil også benytte anledningen til å slå et slag for å gi det lokale næringslivet 
mulighet til å ta del i sommerjobb-eventyret. Ved å koble lokalt næringsliv og 
ungdom gjennom bydelen, sørger man for et godt organisert tilbud, og kan håpe 
at enkelte av jobbene vil kunne forlenges til faste deltidsjobber som ungdom kan 
ha ved siden av skolen. 
 
Vi vil imidlertid påpeke en bekymring vi har ved denne saken: Ved å fjerne midlene 
fjerner dere en direkte satsning på jobber som er rettet mot unge arbeidsledige 
som er utenfor utdanningssystemet. Vi er glade for satsingen på sommerjobber, 
men minner om at disse jobbene ikke løser problemet med at mange unge går 
uten noe å gjøre på dagtid. 
 
Takk igjen for muligheten til å gi innspill. Ta kontakt dersom dere har noen 
spørsmål knyttet til vårt svar. 
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