
 
 

 
 
 
 
Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til KS’ 
 

God oppvekst og godt liv 

i. Hva skal til for at barn og unge ønsker å bli værende i kommunen de vokste 
opp i, når de blir voksne? Dette handler om at kommunen skal gjøre det 
attraktivt å stifte familie der og at kommunen tar tak i problemer som 
finnes på stedet. Kommunen bør også legge til rette for at unge kan 
engasjere seg i lokalpolitikken. Da får de eierskap til stedet de er fra.  

ii. Hvordan kan lokale møteplasser legge til rette for ungdomsdeltakelse? 
Handler om hvem som oppfordrer deg til å engasjere seg. De som jobber på 
møteplassene må være engasjert og ha fagkompetanse. Skal være en 
mellomting mellom en mentor og en kompis. Er ikke alltid så gunstig at en 
60 år gammel dame jobber med ungdomsdeltakelse, stort sett er det best 
med yngre 

iii. Hvordan kan kommunen og fylkeskommunen tilrettelegge for mer 
oppmerksomhet om psykisk helse? God idé: Ha en hel dag viet tematikken 
på verdens psykisk helse-dag. Ung Arena er et godt tilbud som bør åpnes 
flere steder. Fylkeskommunen kan legge til rette med mer midler til tiltak 
som dette. 

iv. Hvordan kan lokale møteplasser bidra til god folkehelse? Legge til rette for 
at innbyggerne kjenner på samhold ved å se kjente fjes. Fint om 
kommunale tilbud frontes av personer man har sett før. Det kan senke 
terskelen. 

Klima- og miljøvennlig utvikling 

v. Hvordan kan lokalsamfunnet mitt bidra til det grønne skiftet og hvordan 
kan vi bidra på veien? Både bra for klima og omstilling at man har mer lokal 
undervisning: Samfunsfagundervisningen kan legge til rette for at man 
lærer om bedriftene i sin nærhet. Kan være med på å stimulere til at folk 
begynner i bransjer i nærheten av der de er vokst opp. 

Omstillingsdyktige næringsliv 

vi. Hvordan kan vi sikre at ungdomsskole og videregående opplæring sikrer 
den kompetansen næringslivet etterspør og trenger? Hvordan kan vi sikre 
at innbyggerne i kommunen ikke må flytte til en annen kommune for å få 
seg jobb? Ha mer fokus på fremtiden i undervisningen. I dag har vi nesten 
bare fokus på fortiden (litt om nåtiden). Sørge for å gjøre unge gira på å 
jobbe der det finnes jobber (Oppfordre til å velge jobber innen teknologi 
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f.eks.) 
vii. Obligatorisk kildesortering bør gjennomføres i alle kommuner 

viii. Alle kommuner bør ha et klimabudsjett slik som Oslo: En oversikt over hva 
man slipper ut og hvordan man skal gå frem for å kutte i utslippene i 
klimabudsjettet. 

ix. Bygge tett, men ta vare på de grønne lungene 

Attraktive steder og byer 

x. Hva skal til for at et tettsted skal være attraktiv for dem som bor der? Lett 
tilgjengelige butikker, møteplasser, treningssteder, god kollektivtransport, 
variasjon i omgivelser (park, vann, skog), hyggelig bebyggelse (ikke 
industriområder), rent og klimavennlig. 

xi. Hvordan kan vi gjøre kommunen vår til et attraktivt sted for ungdom? 
Steder der ungdom kan sosialisere, uteområder, trygge og koselige 
områder tilrettelagt for ungdom, gode skoler, gode helsetjenester, hyppige 
og presise avganger i kollektivtransporten. Lavere priser for ungdom. 
Penger skal ikke være et hinder for fritidsaktiviteter. 

xii. Hvordan kan vi sikre at innbyggerne i kommunen foretrekker og bruker 
transportmiddel som gange, sykkel og kollektivtransport? Hvordan kan vi 
gjøre dette mer attraktivt? Gange: Trygt, tydelige gangfelt, bedre belysning, 
hyggeligere omgivelser, samt generelt kortere avstander til tjenestene man 
skal til. Sykkel: Egne sykkelfelter, god tilgjengelighet til bysykler, trygghet. 
Kollektiv: Det må være enkelt å bytte hvis man må det (avgangene må 
korrespondere), renslig, presise avganger. 

Mangfold og inkludering 

xiii. Hvordan kan vi bygge ned skiller mellom folk å få flere til å delta på det som 
skjer lokalt? Handler mye om holdninger. Gi folk nødvendig informasjon. 
Bygge opp holdninger om at alle er velkommen. Bedre mangfold. 

xiv. Er kommunen min flink til inkludering i dag? Hva kan gjøres bedre, hvilke 
tiltak kan iverksettes? I Oslo må det jobbes mer for å fjerne skillet mellom 
øst og vest: Fritt skolevalg hjelper ikke på denne problemstillingen. 
Kommunen bør sørge for at alle kan møte folk fra andre bakgrunner i 
hverdagen (ungdomsklubber, skolene osv.) 

xv. Hvordan kan kommunen gjøre frivillighet mer attraktivt? Folk orker ikke. 
Vise positive konsekvenser og at man sammen kan gjør kommunen bedre. 

xvi. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for arenaer der sosial og økonomisk 
ulikhet ikke har noe å si? For eksempel idrett, møteplasser og andre 
fritidsaktiviteter. Etablere lavterskel fritidstilbud, steder der alle er 
velkommen og alt er tilrettelagt med gratis utlån av utstyr osv. 

Deltakende innbyggere 

xvii. Hvordan kan ungdom og eldre bli mer engasjert og involvert i kommunale 
planer og utviklingsstrategier? Handler om informasjonen man får: Den må 
være lett å forstå. Noen må følge opp underveis. Sørge for god opplæring. 

xviii. Er kommunen vår flink til å ta imot innspill fra innbyggerne i politiske 
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prosesser? Hva kan eventuelt gjøres bedre? Vi blir hørt, men blir vi lyttet til? 
Kommunen hører oss ofte bare fordi de må. Kommunen må vise at de har 
lyttet til oss, f.eks. ved å vise til resultater av innspillene. 

xix. Hvordan kan barn og unge lære om demokratisk deltakelse? Vi burde lære 
gjennom praksis, ikke bare teori. 

xx. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for økt aktivitet i lokaldemokratiet 
ved å gjøre arrangementer, årlige temadager og annet mer synlig over alt i 
kommunen? Invitere innbyggerne til å uttale seg om aktuelle temaer som 
fanger folks interesse. Vise til at innspillene er viktige og skal bli tatt med 
videre i prosessen. F.eks. kan de bekrefte at de har fått og lest innspillene, 
stille spørsmål, invitere til diskusjon osv. Viktig at man får credit for det man 
skal ha credit for. Det er et viktig ledd i å vise ungdom at de blir anerkjent og 
tatt på alvor.  
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