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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Plan for seksuell og
reproduktiv helse i Oslo 2022 - 2025
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på utkastet til plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022 - 2025.

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 bra at dere har invitert oss inn flere ganger i prosessen, og at dere
har tatt med flere av innspillene vi sendte inn før sommeren.

Blant annet er vi glade for å se at dere støtter vårt forslag om å tilby ungdom under
16 gratis prevensjon. Vi mener at det bør presiseres hvilke prevensjonsmidler dere
mener dette bør gjelde. Mange unge opplever å få skrevet ut det dyreste
alternativet av hormonprevensjon når de ber om dette hos lege, slik at de får høy
egenandel. Dette synes vi er problematisk, da mange ikke engang vet at det finnes
billigere alternativer.

Vi synes det var synd at dere ikke tok med vårt innspill om at skoler trenger en plan
for hvordan man kan håndtere  seksuell trakassering. Dette er et stort problem, og
vi opplever ikke at skolene har tilstrekkelig kompetanse innen området. Et
kompetanseløft vil trygge elevene i Osloskolen, og kunne være med på å sikre at
flere blir møtt av kompetente og handlekraftige voksenpersoner når de har
opplevd trakassering.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt

hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
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