
Prioriterte og protokollførte saker vedtatt på

Ungdommens bystyremøte 2022

Følgende saker ble vedtatt prioritert og oversendes bystyret for
behandling. Sakene har ikke prioritert rekkefølge:

● Osloungdommen krever en handlingsplan mot rasisme nå!
● Bedre skolehelsetjeneste i Oslo
● En tryggere ruspolitikk
● Gjør det billigere å være syk
● Fritidsaktiviteter for alle!

Følgende saker er ikke prioritert, men vedtatt protokollført:

● Et skeivere Oslo
● Gratis skolelunsj
● Endre fraværsordningen
● Billigere kollektivtransport



Osloungdommen krever en handlingsplan
mot rasisme nå!

Bakgrunn for saken:

Unicef publiserte i 2022 en rapport som viser at en tredjedel av de spurte
har opplevd rasisme.1 Av disse oppga 57 % at de var blitt utsatt for rasisme
på skolen. I en rapport bestilt av Oslo kommune kommer det frem at 60 %
hadde opplevd rasisme i møte med Oslo kommune. Rapporten viser også
at det er rasisme i Osloskolen. Siden skolen er manges første møte med
rasisme, må også skolen være en aktiv del av løsningen.

Opplæringsloven § 9A forplikter skolene til å ha nulltoleranse mot mobbing,
vold, diskriminering og trakassering. Selv om skolen er pålagt å ha en
nulltoleranse, viser rapporten fra Unicef at mange opplever at de ikke blir
tatt på alvor. Mange unge opplever dessuten at lærere og andre ansatte på
skolen ikke vet hvordan de skal håndtere situasjonen.

Kunnskap er et viktig ledd i arbeidet med forebygging mot rasisme, og
UBM ønsker at elever i Osloskolen lærer mer om rasisme og diskriminering i
en historisk kontekst, og mener at undervisningen bør inkludere sentrale
hendelser som holocaust, stonewall-opprøret, slaveriet, osv. Vi mener at
dette vil bidra til at barn og unge bedre forstår konsekvensene av rasistisk
ordbruk.

Oslo kommune har allerede en handlingsplan mot hatefulle ytringer og
holdninger, som gjelder fra 2020-2023. Ett av punktene i handlingsplanen
er: Osloskolen skal styrke oppfølgingen av tilfeller av hatytringer og
diskriminering. Dette er bra, men ikke nok! UBM mener at det er behov for
egne planer for både forebygging mot og håndtering av rasisme i
Osloskolen.

Forslag til vedtak:

● UBM ber Oslo kommune utarbeide en plan for hvordan skolene skal
følge opp rasisme i Osloskolen og barnehager. Planen bør inneholde
gode retningslinjer, varslingsrutiner og en klar rolle- og
ansvarsfordeling. UBM ber kommunen om å involvere osloungdom i
arbeidet.

1Undersøkelsen ble besvart av 1 850 barn og unge mellom 13-18 år.
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● UBM ber Oslo kommune utarbeide en handlingsplan for å forebygge
rasisme i Osloskolen. Handlingsplanen bør inneholde konkrete,
forebyggende tiltak mot rasisme. UBM ber kommunen om å
involvere osloungdom i arbeidet.

● UBM mener at elever i Osloskolen bør lære mer om rasisme og
diskriminering i en historisk kontekst, og at undervisningen bør
inkludere sentrale hendelser som holocaust, stonewall-opprøret,
slaveriet, osv.

● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.
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Bedre skolehelsetjeneste i Oslo

Bakgrunn for saken:

Alle mennesker har en helse, og for elever er skolehelsetjenesten et godt og
viktig tilbud for å sikre at vi får hjelp der vi er, når vi trenger det. Mange
elever i osloskolen opplever at helsesykepleierne ikke er til stede ofte nok
eller når de trengs. Ofte er også helsesykepleierne ansatt på flere skoler, og
har lite tid til hver enkelt elev. Dermed har de ikke tid til å hjelpe alle som
har behov for det.

UBM mener at terskelen for å bruke skolehelsetjenesten bør være så lav
som mulig, og at et godt tiltak for å sikre dette kan være å etablere et fast
tilbud om en introduksjonssamtale med helsesykepleier når man begynner
på en ny skole, etter modell fra hvordan man gjør med rådgivertjenesten.

Forslag til vedtak:

● UBM mener at Oslo kommune bør sørge for å oppfylle og styrke
bemanningsnormen for skolehelsetjenesten.

● UBM mener at skolehelsetjenesten bør sørge for å gi elevene god og
regelmessig informasjon om sine tilbud.

● UBM mener at alle elever bør tilbys en introduksjonssamtale med
skolehelsetjenesten når man begynner på en ny skole, og
oppfølgingssamtaler med helsesykepleier hvert halvår.

● UBM mener at alle videregående skoler bør ha minst én
skolepsykolog, og minst to på skoler med flere enn 1000 elever.

● UBM mener at helsesykepleiere bør få en innføring i hvordan de skal
håndtere og gjenkjenne alle former for utfordringer unge kan
komme borti knyttet til seksualitet, legning, identitet, familie og
religion.

● UBM mener møtet med skolehelsetjenesten på 8. trinn bør være
mindre fokusert på vekt og kropp, og at rutinemessige spørsmål som
elevene får om disse temaene bør gjennomgås og revurderes.

● UBM ønsker at Oslo kommune legger til rette for et bedre samarbeid
mellom skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU).

● UBM mener at skolehelsetjenesten bør ha muligheten til å henvise
elever til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) dersom det
er behov for videre oppfølging.
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● UBM mener at bind, tamponger og smertestillende legemidler bør
være tilgjengelig på skoleområdet uavhengig av om helsesykepleier
er til stede.

● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.
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En tryggere ruspolitikk

Bakgrunn for saken:

Ifølge FHI mistet 324 livet i Norge i 2020. Det setter oss på toppen av
overdosestatistikken i Europa, ifølge en rapport fra EUs
narkotikaovervakingssenter, EMCDDA. 53 av dødsfallene i 2020 var i Oslo.
Dette viser at vi har et stort behov for å redusere overdosedødsfall i byen.

UBM mener at dagens ruspolitikk er kraftig feilslått. Derfor må vi tenke nytt
for å forhindre farlig bruk og minske skadeomfanget. For å oppnå dette, er
det viktig at folk vet hva og hvor mye de får i seg. Siden rusmidler i dag kun
kommer fra det svarte markedet, der det ikke er noen kontroll eller
sikkerhet, er det umulig for brukere å vite innholdet i rusmidlene de inntar.
Derfor er det viktig å gjøre testing av innholdet i rusmidlene tilgjengelig, slik
at overdoser eller unødvendig farlig bruk kan forhindres.

I dag tilbyr den ideelle organisasjonen Tryggere Ruspolitikk en gratis
rusmiddelanalysetjeneste.2 Dette er et viktig tiltak som bør støttes
ytterligere, nettopp fordi det forebygger skader og overdoser. UBM ønsker å
presisere at vi ikke oppfordrer noen til rusbruk. Likevel må vi anerkjenne at
mennesker i dag bruker rusmidler, ofte under unødvendig farlige vilkår.

Et viktig tiltak for å sikre tryggere bruk av rus, er å la brukerne innta
rusmidlene sine med rent utstyr, under trygge rammer og med
helsepersonell til stede, for eksempel ved et brukerrom. Brukerrommet i
Oslo i dag er et viktig tilbud for byens rusavhengige, men de trenger flere
ressurser for å kunne fortsette å gi et godt tilbud til flere. Derfor mener UBM
at Oslo trenger flere brukerrom, i tillegg til mer midler til dagens
eksisterende tilbud.

Forslag til vedtak:

● UBM mener at Oslo kommune bør fullfinansiere
rusmiddelanalysetjenesten som leveres av Tryggere Ruspolitikk, i
tillegg til å utarbeide en nettside som samler andre organisasjoner

2 Dette er en tjeneste der rusmiddelbrukere kan få undersøkt innholdet i stoffer de har
kjøpt. Les mer her: https://www.rusreform.no/tryggere-med-kunnskap
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som jobber for å spre nøytral informasjon om rusmidler og
hjelpetjenester.

● UBM mener at Tryggere Ruspolitikk sin rusmiddelanalysetjeneste bør
utvides slik at flere får muligheten til å teste rusmidler.

● UBM mener at bystyret bør bevilge mer midler til dagens brukerrom
for å kunne hjelpe flere og holde åpent hele døgnet.

● UBM mener at Oslo kommune bør opprette et nytt brukerrom, i
tillegg til dagens tilbud.

● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.
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Gjør det billigere å være syk

Bakgrunn for saken:

Med dagens fraværsordning i skolen, kreves det dokumentasjon fra lege
eller spesialisthelsetjeneste på sykefravær for at elever ikke skal miste
muligheten til å få karakter i faget. Med høye egenandeler øker terskelen for
å være borte fra skolen når man faktisk trenger det, og dette er med på å
forsterke forskjeller i samfunnet. UBM mener at penger ikke skal være et
hinder for å være borte fra skolen når man er syk.

Forslag til vedtak:

● UBM mener at Oslo kommune bør be nasjonale myndigheter om å
gjøre det billigere for unge å benytte seg av helsetjenester, blant
annet ved å senke egenandelskravet eller å gjøre det gratis for unge
under 25 år.

● UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om en
forsøksordning der elever kan ha en egenmeldingsordning på
samme måte som man har i arbeidslivet.

● UBM ønsker at Oslo kommune ber nasjonale myndigheter om å
redusere prisen på legetimer som brukes til å få dokumentasjon
gyldig på elevers sykefravær.

● UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om å
gjennomføre et prøveprosjekt der helsesykepleiere i Oslo kommune
kan skrive erklæringer som gir elever gyldig fravær.

● UBM mener at Oslo kommune bør be nasjonale myndigheter om at
gratis tannhelse burde økes fra 18 til 25 år.

● UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om å
gjennomføre et prøveprosjekt der elever kan skrive egenmeldinger,
og at disse telles som gyldig fravær

● UBM mener at Oslo kommune bør ta til orde for at aldersgrensen for
å få støtte til briller og øyelege bør justeres opp fra 10 år til 18 år.

● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.
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Fritidsaktiviteter for alle!

Bakgrunn for saken:

For unge i Oslo er fritidsaktiviteter og idrett sentrale brikker for at alle lever
gode liv. Derfor må det sikres at alle, uavhengig av bosted, sosioøkonomisk
bakgrunn eller funksjonsnivå, skal ha like muligheter til å delta. Bedre
tilgang på fritidsaktiviteter for alle, er med på å minske forskjellene i byen
vår.

Treningsavgiften til idrettslag varierer fra rundt 1000 til 6000 kroner per
sesong per idrett. Treningsavgiften inkluderer sjeldent treningsutstyr, som
kan koste mellom 1000-3000 kroner, avhengig av aktiviteten, deltakelse på
organisasjoners sommerleire koster gjerne 2000-5000 kroner, og
kontingentene hoper seg fort opp i familier med flere barn. Disse
fritidsaktivitetene blir ofte vesentlig dyrere når man begynner å satse, noe
som gjør at mange som hadde hatt glede av å fortsette med idretten på et
lavere nivå eller bare for gøy, må slutte. For noen er ikke idrett det som
passer en best. Korps og orkester og andre fritidsaktiviteter står på lik linje
med idretten og burde også være prioritert i budsjettet, slik at alle barn og
unge har en meningsfull fritidsaktivitet.

Solberg-regjeringen innførte en prøveordning med fritidskort, der barn og
unge kunne få dekket utgifter til fritidsaktiviteter med inntil 2000 kroner.
Grorud var blant testkommunene, og unge herfra mener dette har senket
terskelen for flere til å være med i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen er
ikke videreført av Støre-regjeringen, men UBM mener at Oslo kommune
bør vurdere å etablere en liknende ordning.

Rundt 60 % av ungdom som er medlemmer i idrettslag, organisasjoner eller
driver med andre aktiviteter som barn, slutter i løpet av tenårene, og langt
flere av de som slutter med fritidsaktiviteter i tenårene, er fra familier med
relativt få ressurser. Tall fra Ungdataundersøkelsen viser at ungdom fra
“høyere sosiale lag” har en tendens til å bli lenger.

Samme undersøkelse viser at omtrent 30 % av de som slutter i organisert
fritidsaktivitet oppgir at de aldri eller sjeldent trener, selv i senere år. Det er
bekymringsverdig, når vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for livskvalitet og
god fysisk og psykisk helse.
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UBM ønsker at Oslo kommune gir fritids- og idrettstilbudene for barn og
unge et løft gjennom å sikre øremerking av midler, flere lavterskeltilbud,
bedre støtteordninger, bedre informasjon og bredere tilbud.

Forslag til vedtak:

● UBM ønsker at Oslo kommune etablerer et prøveprosjekt med gratis
idrett for barn og unge i alle bydeler der de levekårsutsatte bydelene
prioriteres.

● UBM mener at Oslo kommune bør satse mer på lavterskeltilbud
innen fritidsaktiviteter.

● UBM mener at Oslo kommune bør etablere støtteordninger som gjør
at unge i Oslo kan søke om å få dekket treningsavgift eller
kontingenter, utgifter til utstyr knyttet til fritidsaktiviteten, lisenser og
konkurranser.

● UBM mener at Oslo kommune bør innføre en fritidskortordning for
barn og unge, og at denne skal være behovsprøvd etter foreldrenes
inntekt.

● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.
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Et skeivere Oslo (Protokollført sak)

Bakgrunn for saken:

Dagens samfunn er fortsatt fylt med fordommer og gammeldagse
kjønnsnormer. Dette går spesielt hardt utover mennesker tilhørende
LHBTIQ-miljøet. Vi må alle jobbe for et samfunn der fordommer minskes,
kjønnsnormer viskes ut og mennesker får leve frie liv med like muligheter
og forutsetninger.

Transpersoner er blant de med dårligst psykisk helse . Det er derfor viktig å
sette inn tiltak for å bedre levevilkårene samt oppfølgingen av
transpersoner. Blant de som jobber for dette er Helsestasjonen for kjønn og
seksualitet (HKS). Tiltak som HKS er nødt til å motta tilstrekkelig med støtte
og ressurser, slik at de kan bistå alle som trenger det.

UBM mener at Oslo kommune har et særskilt ansvar for å sikre støtte til
organisasjoner som jobber for skeives rettigheter. Kommunen må også lytte
til det skeive miljøet og interesseorganisasjoner.

For å motvirke diskriminerende holdninger mot LHBTIQ-miljøet i
samfunnet, må offentlige instanser jobbe for mer kunnskap og bedre
oppfølging, både i helsevesenet og i skolen.

Forslag til vedtak:

● UBM mener at det bør gjennomføres rosa kompetanse-kurs for alle
offentlig ansatte i Oslo kommune. Ansatte som jobber med barn og
unge må få opplæring i å motvirke fordommer knyttet til kjønn og
seksualitet.

● UBM mener det må bli lettere å få tilpasset helsehjelp i Oslo dersom
man er transperson eller ikke-binær.

● UBM mener det må være mer opplæring i skolen og barnehage om
kjønn og seksualitetsmangfold fra tidlig alder

● UBM mener at Oslo kommune må spre bevilgningen til flere ideelle
organisasjoner som fokuserer på kjønns- og seksualitetsmangfold for
å hindre bevilgningsmonopol for de største organisasjonene.

● UBM mener at Oslo kommune må ha et særlig fokus på å styrke
tilbudene for personer med tilhørighet til flere minoritetsgrupper.
Dette innebærer å støtte organisasjoner som fokuserer på kjønns- og
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seksualitetsmangfold for mennesker med innvandrerbakgrunn, som
organisasjonene Skeiv verden og Salam.

● UBM mener at skolen må ha et tverrfaglig fokus på kjønns- og
seksualitetsmangfold, slik som ulike kjønnspronomen, skeiv historie,
hvordan det er å være skeiv i dag og skeiv seksualundervisning.

● UBM mener at Oslo kommune må sikre en mangfoldig
representasjon i kommunens kommunikasjon, i samarbeid med
skeive organisasjoner.

● UBM mener at Oslo kommune må jobbe for at deres tilbud er
tilrettelagt slik at alle føler seg ivaretatt.

● UBM mener at alle i Osloskolen skal ha minst to timer undervisning i
året om kjønn og kjønnsidentitet, som skal holdes av en ekstern
innleder fra LHBTIQ-organisasjoner eller med særegen
LHBTIQ-kompetanse.

● UBM mener at alle Oslo kommunes bygg skal ha kjønnsnøytrale
toaletter og garderober i tillegg til de kjønnsdelte

● UBM mener at Oslo kommune aktivt må jobbe for å avvikle
Rikshospitalets monopol på behandling av mennesker med
kjønnsinkongruens.3

● UBM mener at tilbudet ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet
må styrkes.

● UBM mener at man må slå hardere ned på diskriminering og
mobbing av skeive og LHBTIQ.

● UBM mener at midler til tjenester for unge skeive, som
Ungdomstelefonen, skal sikres av Oslo kommune.

● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.

3 Kjønnsinkongruens er det medisinske navnet på tilstanden der noen ønsker å
gjennomføre helsebehandling for å få se ut som det kjønnet de opplever seg som (f.eks.
person født som kvinne ønsker å se ut som en mann fordi personen opplever seg som
mann).

Noen transpersoner ønsker ikke å gjennomføre helsebehandling. Derfor er det mest riktig
å omtale behandlingstilbudet på Rikshospitalet som et tilbud for mennesker med
kjønnsinkongruens.
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Gratis skolelunsj (Protokollført sak)

Bakgrunn for saken:

Gratis skolemat er et godt tiltak, både for elevenes helse, og for det sosiale
livet på skolen. At alle får tilbud om å spise det samme virker samlende, og
er en god arena for sosialisering for elevene.

En kartlegging Forskningsrådet gjorde i 2018 viste at 25 % av
ungdomsskoleelever, og 36 % av videregåendeelever droppet å ta med
matpakke på skolen. Dette påvirker både elevenes helse og
konsentrasjonen i skoledagen.

Over 100 000 barn i Norge vokser opp i familier som har inntekt under
fattigdomsgrensa. Ikke alle har råd til å ha med seg matpakke hver dag.

En ordning med gratis skolemat er i disse dager under utrulling i alle
ungdoms- og videregående skoler i Oslo, og fra skoleåret 2023/2024 skal alle
skoler være med. Ordningen dekker et gratis måltid for alle elever, og det er
opp til hver skole om de vil tilby frokost og/eller lunsj. UBM mener at
ordningen er et godt tiltak, men at dette bør gjelde en ordning med lunsj i
stedet for frokost.

UBM mener at elevmedvirkning er sentralt i arbeidet med etableringen av
ordningen, og at elevene med fordel kan involveres i stor grad både i
utformingen av tilbudet, og rent praktisk med tilberedning og servering av
maten.

Forslag til vedtak:

● UBM mener at ordningen med gratis skolemat skal gjelde et
lunsjmåltid.

● UBM mener at skolene må sørge for at elevene på hver enkelt skole
involveres i skolematordningen i stor grad, både gjennom å gi innspill
til hvordan den kan løses på deres skole, og gjennom å delta i
praktiske oppgaver som tilberedning og servering av mat.

● UBM mener at skolene med gratis skolelunsj skal ha
tilbakemeldingsmuligheter, slik at elevene kan uttrykke hvorvidt
ordningen fungerer eller har behov for forbedring.
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● UBM mener at skolelunsjen som blir tilbudt skal være variert,
næringsrik og kvalitetsikret.

● UBM mener at skolelunsj-ordningen skal gjelde på alle offentlige
ungdoms- og videregående skoler i Oslo. Oslo kommune bør også
kartlegge muligheten for å utvide tilbudet til barneskolen.

● UBM mener at det bør bli servert varmmat minst 2 dager i uken.
● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.

14



Endre fraværsordningen (Protokollført sak)

Bakgrunn for saken:
I 2016 innførte Kunnskapsdepartementet fraværsordningen som går ut på
at elever ikke får vurdering i et fag når de har mer enn 10 % udokumentert
fravær i det faget. Formålet med ordningen skulle være å redusere
skolefraværet.

Forskningsstiftelsen Fafo og Statistisk sentralbyrå publiserte i 2020 en
rapport som evaluerer dagens fraværsordning. Rapporten konkluderer med
at fraværet totalt sett hadde gått ned siden innføringen av den nye
fraværsordningen. Samtidig peker de på at elever i sårbare situasjoner har
fått det vanskeligere med å fullføre videregående opplæring.4 De som får IV
(ikke vurdert) i ett fag, får det gjerne også i andre fag. Det er med andre ord
ungdommene som sliter med å møte på skolen som lider under
fraværsordningen. UBM mener at en fraværsordning som rammer
bestemte elever er urettferdig og må endres.

Det er også andre aspekter ved ordningen som fungerer dårlig. Blant annet
er det sånn at fravær i fag med få årstimer teller mye mer enn fravær i fag
med mange årstimer. Det skaper en uheldig ordning, da elever ikke
nødvendigvis kan bestemme når de skal være borte fra skolen. I mange
tilfeller vil man ikke kunne planlegge slik at man har fravær i de fagene med
mange årstimer.

Fafo-rapporten fra 2020 viser at rektorer og lærere bruker mye mer tid enn
tidligere på å føre fravær og sende ut varsler til elever. Og at fastleger, som
har sprengt kapasitet fra før av, oppsøkes mer av friske elever og elever som
blir stresset av ordningen. UBM mener det er dårlig ressursbruk å stille krav
om legeerklæring hver gang man er syk. Pandemien lærte oss at elever ikke
bør gå på skolen når de er syke. Samtidig er det ikke alle elever som har råd
til å gå til fastlegen for en legeerklæring hver gang de er syke. Det betyr at
regelen om dokumentasjon rammer elever som ikke har råd til å betale
egenandel.

Elever er i stand til å selv vurdere om de er for syke til å gå på skolen.
Egenmeldingsdager vil være med på å selvstendiggjøre elevene gjennom å
gi dem tillit og mulighet til selvbestemmelse.

4 Rapporten definerer ikke hvem de oppfatter som elever i sårbare situasjoner.
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Forslag til vedtak:

● UBM ønsker at Oslo kommune ber nasjonale myndigheter om å
fjerne fraværsgrensen.

● UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om å få
gjennomføre et prøveprosjekt om å endre fraværsregelen

● UBM mener at fraværet i hvert fag skal måles i timer, ikke i prosent.
● UBM mener det bør innføres en ordning med ti egenmeldingsdager

per år.
● UBM mener at elever som passerer 10 % fravær i et fag, bør kalles inn

til en samtale for å snakke om hva både lærer og eleven selv kan gjøre
for å begrense fraværet.

● UBM mener det skal innføres en ordning for ansatte i
skolehelsetjenesten som gir dem mulighet til å skrive legeerklæring
til elevene.

● UBM mener at det bør legges til rette for at helsesykepleier og
rådgiver kan gi gyldig fravær.

● UBM mener at man bør gjøre legeerklæring gratis for alle elever på
videregående skole.

● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.
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Billigere kollektivtransport (Protokollført sak)

Bakgrunn for saken:

Et godt kollektivtilbud er essensielt for at Oslos befolkning skal velge et
miljøvennlig alternativ når de skal reise. Det er bedre for klimaet, miljøet og
Oslos byliv dersom befolkningen oftere velger kollektivtransport til fordel for
personbilen.

For å oppnå dette må det lønne seg også for folks lommebok å velge
kollektivt. De siste årene har det vært en konsekvent økning i prisene, noe
som fører til at det blir mindre attraktivt å reise med buss, trikk eller bane.
Dette er et stort hinder både for det grønne skiftet og for å skape en trygg
og levende by. Derfor mener UBM at vi trenger et løft i kollektivtransporten
og gjøre det til et mer attraktivt valg gjennom å senke prisene betraktelig.

Mange unge i Oslo er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til
skolen, delta på fritidsaktiviteter, besøke venner og bruke kulturtilbudene,
marka og friområdene. Mange unge har dårlig råd, og mange kommer
også fra familier som ikke har så mye penger. Vi mener det må bli billigere
for unge å reise med kollektivtransport. Det vil gi flere muligheten til å
bruke hele byen, og er også den tryggeste og mest miljøvennlige måten for
unge å reise på. Det er et viktig klimatiltak å sørge for at unge fortsetter å
velge og reise med kollektivt når de blir voksne.

Forslag til vedtak:

● UBM mener at en månedsbillett for barn, unge og studenter ikke skal
koste mer enn 300 kroner.

● UBM mener at en månedsbillett for voksne ikke skal koste mer enn
600 kroner.

● UBM mener at en enkeltbillett for barn, unge og studenter ikke skal
koste mer enn 15 kroner.

● UBM mener at det må innføres flere ulike typer billetter, slik at
billettene blir mer fleksible.

● UBM mener at billettprisen på kollektivtransport ikke kan økes i løpet
av de neste to årene.

● UBM vil innføre årskort for ungdom.
● UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.
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