Oslo 29.04.2021

Til
Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om NOU 2020:16 Levekår
i byer - Gode lokalsamfunn for alle.
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på NOU 2020:16

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
Vi synes det er veldig bra at det er tatt initiativ til en sak som denne, og er glade for
å se at mange av tiltakene som foreslås er temaer vi i SUR jobber for. Særlig
forslaget om å styrke ungdomstilbud er noe vi er opptatt av. Vi er veldig opptatt av
at alle unge skal ha et trygt og meningsfullt sted å være til enhver tid, særlig i byer
og områder med trangboddhet og sosiale forskjeller. Vi er særlig opptatt av
lavterskel fritidstilbud, som er tilpasset ungdom uansett kjønn, funksjonsnivå og
økonomi. Vi er opptatt av at fritidstilbudene skal være frirom for ungdommene, og
at det skal legges til rette også for unge som ikke ønsker å satse på f.eks. idrett. Vi
opplever ofte at det er stort fokus på hva man bruker tiden sin på, og ved å sikre at
alle har tilgang til gode fritidstilbud, sørger man for at ingen faller utenfor.
Vi vil også trekke frem forslaget om å tilby et ekstra forberedende år før VGs. Dette
mener vi vil kunne øke motivasjonen til elever som ikke føler seg klare for VGs.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt
hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo
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