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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Kommunal
boligbehovsplan 2021 - 2030
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
til Utkast til kommunal boligbehovsplan 2021 - 2030
Vi mener at det er bra at det er et uttalt mål å sikre bostabilitet i familier med barn,
men mener at det bør legges til en forutsetning om at alle barn som bor i
kommunale boliger skal kunne fullføre grunnskolen mens de bor i samme bolig.
Dette fordi man har spesielt behov for forutsigbarhet og stabilitet i disse årene, og
bør unngå at barn må flytte ut av sin skolekrets.
Vi mener at hvis det skal bygges nye kommunale boliger nær skoler og
barnehager, bør disse tilpasses til barnefamilier, og det bør sørges for at disse
familiene kan bli boende der over tid.
Vi mener at Oslo kommune må sørge for at kommunale boliger som tilbys
barnefamilier ikke er i samme bygg som rusmisbrukere
SUR er opptatt av barn og unges rett til medvirkning, og mener at kommunen har
et spesielt ansvar for å sørge for at disse beboergruppene involveres i bomiljøet i
kommunale boliger. Vi mener at et godt tiltak kan være å gjennomføre
evalueringer der barn og unge kan gi tilbakemeldinger på hvordan det er å bo i
den kommunale boligen, og gi de unge muligheten til å arrangere sosiale
sammenkomster og aktiviteter i sitt nabolag.
Vi mener det er viktig at man ikke legger kommunale boliger der “ingen andre” vil
bo, f.eks. nær toglinjen eller i industriområder.
SUR opplever at det er tabubelagt å bo i kommunal bolig., og vi mener
kommunen bør sette igang tiltak som ufarliggjør og normaliserer det å bo i en
kommunal bolig.
Vi mener at de kommunale boligene bør spres mest mulig, og at flere bør
plasseres på Oslos vestkant.
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Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt
hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
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