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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Aldersvennlig Oslo -
leve hele livet
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på saken Aldersvennlig Oslo - leve hele livet. Vi vil også takke Monica Enge Eriksen
for en god orientering på vårt møte 8. juni 2021.

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
Da vi hørte om denne saken ble vi nysgjerrige på hva som gjøres for å sørge for at
man har nok tilbud om f.eks. sykehjemsplasser når det er flere eldre innbyggere. Vi
mener at alle må få tilbud om tjenestene de har behov for, og håper at politikerne
tar høyde for den økende gruppen av eldre innbyggere.

Ellers vil vi nevne at vi er positive til forslag om å etablere møteplasser på tvers av
generasjoner, og at vi synes det alltid er bra å etablere gratis lavterskeltilbud der
alle føler seg hjemme. Ellers mener vi at vi trenger flere benker i byen vår, og at
disse i seg selv kan være lavterskel møteplasser på tvers av generasjoner.

Vi er også opptatt av frivillighetens rolle i samfunnet vårt, spesielt når det kommer
til å koble folk på tvers av generasjonene. Frivillige organisasjoner er en viktig arena
der unge kan møte og gjøre en forskjell for eldre. Vi mener at flere unge bør få
muligheten til å engasjere seg frivillig, og at frivilligheten må prioriteres og støttes.
I tillegg mener vi at det bør gis mer informasjon om hvordan unge kan bli frivillige.

Til slutt vil vi nevne el-sparkesyklene som mange steder hindrer
fremkommeligheten i byen vår. Vi mener det er viktig at det kommer regler på
plass som gjør at flere parkerer el-sparkesyklene de bruker riktig.
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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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