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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om NOU 2021:6
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på høringssaken om myndighetenes håndtering av koronapandemien.

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 er glade for at utvalget peker på måten barn og unge har vært ekstra berørt av
pandemiens inngripende tiltak. Vår opplevelse er at beredskapen for å ivareta barn
og ungdom ikke var bra nok da pandemien traff, og at mange barn og unge måtte
vente lenge på avklaringer og informasjon, både i hjelpetilbud og hverdagslivet. Vi
manglet tilbud, spesielt innen psykisk helsevern. Når man ser hvilken påvirkning
nedstengingen har hatt på barn og unges psyke, er det særlig kritikkverdig at så
mange barn og unge har manglet tilbud.
Et stort problem under pandemien har vært tilgangen på tilrettelagt informasjon.
Det har blitt lagt vekt på informasjonsformidling på flere språk, men det har vært
lite fokus på forståelig informasjon til unge. Både pressekonferansene og
mediedekningen har vært tydelig rettet mot et voksent publikum, og vi mener at
mer direkte og forenklet informasjon burde vært mye høyere prioritert. Vi har blant
annet spilt inn til byrådet i Oslo at informasjon, f.eks. om endringer i tiltak, bør gå ut
på SMS og via skolene.
En annen bekymring vi har hatt under pandemien har vært den lave graden av
involvering av unge. Vi har rett til å bli hørt i saker som angår oss, men mange
steder har ungdomsrådenes møter blitt avlyst eller utsatt, og sakene på agendaen
har i mange ungdomsråds tilfelle hatt lite eller ingenting å gjøre med pandemien.
Vi mener at ungdomsrådene, særlig etter lovfestingen, er en åpenbar ressurs som
politikerne bør lytte til for å kartlegge hvordan barn og ungdom har opplevd
pandemien, og får å finne tiltak som kan gjøre situasjonen lettere for denne
gruppen..
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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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