
Sak 13/19 Fritidstilbud for barne- og ungdomsbefolkningen i hele Oslo 

Forslags- 
nummer 

Navn Linje Endring Forslag Begrunnelse Innstilling 

1 Thor Holen 5 Tillegg I linje 5, må det stå «Dårlige» levekår, fattigdom 
…….   

Levekår er både gode og 
dårlige. 

Avvises til 
fordel for 
forslag to 

2 FS 5-6 Endring Setningen endres til:  
Fattigdom, dårlige levekår og utenforskap er 
viktige årsaker til vold og kriminalitet. 

 Vedtas 

3 FS 10 Stryk Stryk følgende tekst: 
og vi må styrke innsatsen mot denne gruppen. 

 Avvises til 
fordel for 
RED1 

RED1 Redkom 10 Endring Setningen endres til: 

Ungdomstiden er en sårbar periode, og vi 
må styrke innsatsen for en bedre 
ungdomstid. 

 Vedtas 

4 FS 22 Endring Setningen endres til:  
SV i byråd har allerede gjennomført en rekke 
tiltak for å forbedre forholdene til ungdom i 
Oslo 

 Vedtas 

5 FS 29 Endring Kulepunktet endres til: 
Flere bad og idrettsanlegg er bygget eller 
rehabilitert. 

 Vedtas 

6 FS 30-32 Endring Kulepunktet endres til: 
Bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa, 
Stovner og Grünerløkka er oppgradert, og det er 
innført “meråpningstid” på åtte bibliotek i Oslo, 
fordi bibliotekene er en viktig gratis møteplass 
og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle. 

 Vedtas 
 

7 FS 33 Endring Første setning omformuleres til:  Vedtas 



Bomiljøet i kommunale gårder er bedret i syv 
bydeler. 

8 FS 40 Erstatt «hvilken» endres til «hva slags»: 
… uansett hva slags familie 

 Vedtas 

9 FS 43 Tillegg Tillegg av følgende avsnitt etter linje 43: 
For å få ut informasjonen om tilbudene ønsker 
vi at Oslo kommune, i samarbeid med UngInfo 
og ideell sektor, sikrer god og tilgjengelig 
informasjon, spesielt på digitale flater. 

 Vedtas 

10 Cato 
Brunvand 
Ellingsen og 
FS 

44 Endring Bytte ut ordet «fem» med ordet «seks» 
 

  

11 Sagene Etter linje 
45 

Tillegg av nytt 
punkt 

Sørge for fast og forutsigbar finansiering av 
fritidsklubbene slik at de kan ansette i faste, 
hele stillinger. Det er nødvendig for 
ungdommene skal kunne møte voksne de 
kjenner og oppleve ungdomsklubben som et 
trygt og forutsigbart sted. 

 Avvises 

RED2 Redkom 45 Nytt kulepunkt Sørge for fast og forutsigbar finansiering av 
fritidstilbud. 

 Vedtas 

12 Sagene Etter linje 
45 

Tillegg av nytt 
punkt 

Kartlegge hva slags fritidstilbud ungdommene 
ønsker i ferien og jobbe for at de som ikke skal 
reise bort på ferie har noe de kan være med på. 

 Avvises, 
sees 
ivaretatt i 
linje 46 
og 47. 

13 Cato 
Brunvand 
Ellingsen 

47  Legge til nytt kulepunkt etter linje 47:  
- Fortsette arbeidet med å sikre gode og stabile 
fritidsklubber, blant annet gjennom opprettelse 
av nye tilbud i delbydeler med behov for dette.  
 
 

Gode og robuste fritidstilbud 
er svært viktig for å hindre 
utenforskap, forebygge 
ulikhet og bidra til best 
mulig liv for Oslos 
befolkning. Arbeidet som er 
gjort de siste årene er en 

Avvises 



god start og vi vil videre. Selv 
om det rødgrønne byrådet 
har sikret at alle bydeler nå 
har fritidsklubber er det 
viktig å være tydelig på at vi 
både vil sikre eksisterende 
tilbud og utvide dette. Det er 
ikke godt nok med en 
fritidsklubb i hver bydel. 
Derfor er det også viktig at 
fritidsklubber fortsatt er en 
del av de prioriterte 
områdene. Oslo SV må jobbe 
for at også særlig sårbare 
delbydeler får tilbud om 
fritidsklubber i sine 
nærmiljø, slik at barn- og 
unge slipper å reise relativt 
lange avstander til et slikt 
tilbud. Noen delbydeler er 
på størrelser med middels 
store kommuner.  
 

14 FS 47 Tillegg Nytt kulepunkt etter linje 47: 
Vennskap og interesser følger ikke alltid 
bydelsgrensene. Vi vil jobbe sammen med 
ideelle organisasjoner og på tvers av bydelene 
for å få på plass bydelsovergripende 
fritidstilbud. 

 Vedtas 

15 FS 48-50 Endring Omformulering: 
Bibliotekene er viktige tilbud som må være åpne 
i feriene og etter skoletid. Oslo SV skal prioritere 

 Vedtas 



sommeråpne bibliotek og vil jobbe for bygging 
av bibliotek i flere bydelsområder 

16 Thor Holen 46-47 Tillegg Supplement til kulepunktet:  
Ha gode involverende høringsprosesser i alle 
bydeler for å fange opp behov og ønsker slik at 
fritidstilbudet kan tilpasses lokale forhold og 
ungdommers interesse i samarbeid med 
voksne. 
 

Ingen aldersgruppe bør være 
seg sjøl nok; alle trenger å 
bryne seg på andre aldre og 
få innspill de ikke har vært 
oppmerksomme på sjøl, fra 
andre – ikke minst ungdom. 
 

Avvises 

17 Thor Holen 48-50 Tillegg Supplement til kulepunktet:  
Bydelenes biblioteker er et sentralt tilbud, så 
bibliotekledelsene må legge til rette for alle 
brukergruppene. Bibliotekene må være åpne i 
feriene og etter skoletid. Resten som foreslått. 
 

Bibliotekene er først og 
fremst egne institusjoner 
med egen begrunnelse – 
fokus på bok og tekst. Det 
bør komme fram at vi tenker 
på alle grupper som ønsker 
dette fokuset. Se for øvrig 
begrunnelsen til forandring 
av l. 46-47. 
 

Avvises 

18 FS 51 Tillegg/endring Endre kulepunktet til følgende tekst: 
Vi ønsker å utvide sommerjobbtilbudet til 
ungdommer i Oslo og gjøre ordningen 
permanent. Samarbeid med frivillighet, ideelle 
organisasjoner og næringslivet kan styrke 
ordningen. 

 Vedtas 

19 FS 57-58 Tillegg/endring Endre kulepunktet til følgende tekst: 
Vi ønsker å samarbeide med idretten i flere 
bydeler om å prøve ut gratis tilgang slik at 
ungdom kan drive egenorganisert aktivitet i 
kveldsåpne idrettshaller/gymsaler med 
voksenpersoner tilstede. 

 Vedtas 



20 Thor Holen 57-59 Tillegg Supplement til kulepunktet: 
Samarbeide med skole og idrett i alle bydeler 
for å prøve ut flere tilbud med gratis, 
kveldsåpne skolelokaler, idrettshaller og 
gymsaler.  Tilbudene bør både være 
uorganiserte eller frie (opp til ungdommene 
sjøl å bestemme) og organiserte, mot f.eks. 
sjakk, samtalegrupper eller baseball.  
 

Ett av problemene med for 
få tilbud til barn og unge er 
mangel på lokaler. Skolene 
ligger der, for en stor del 
ubrukte sein ettermiddag og 
kveld, og ungdom føler 
allerede en tilknytning til 
den fysiske skolen, 
klasserom, korridorer, 
skoleplasser osv. Den tillagte 
siste setningen skal sikre 
mangfold. 
 

Avvises til 
fordel for 
forslag 19 

21 Cato 
Brunvand 
Ellingsen 

58 Tillegg Tillegg i linje 58: 
Slike forsøk bør inkludere å ansatte 
miljøarbeidere/ sosialfaglig personell i 
idrettshallene.  
 

Det er en svært god ide å 
prøve ut kveldsåpne 
idrettshaller. I dag opplever 
ungdom som ikke deltar i 
organisert idrett å bli 
utestengt fra disse 
arenaene. Idrettshaller kan 
være gode og naturlige 
samlingspunkt både før og 
etter trening og for barn og 
unge som ikke ønsker å delta 
i organisert idrett. Det er 
dog en utfordring å sikre 
slike tilbud kun med frivillige 
på dugnad. Ofte kreves det 
profesjonell bistand for å 
følge opp ungdommen som 
vil komme slike steder. 
Ansatte miljøarbeidere/ 
sosialfaglig personell kan 

Avvises til 
fordel for 
forslag 19 



også fange opp utfordringer 
som en trenger å følge opp 
sammen med barn og unge 
på andre arenaer. For å sikre 
at slike forsøk blir gode, er 
det nødvendig å signalisere 
at det kan være nødvendig 
med miljøarbeidere/ 
sosialfaglig personell 
tilknyttet disse arenaene.  
 

22 FS Hele Språkvask AU får mandat til å språkvaske uttalelsen og 
sørge for en enhetlig utforming av 
kultpunktene. 

 Vedtas 

 


