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1 Ikke kutt i ungdomsarbeidet - 2018 nivå inkluderes i alle fremtidige budsjetter

Bakgrunn for sak
Målsetningen til Bydel Grorud er å skape gode levevilkår og øke livskvaliteten for befolkningen. Når barn og unge har ustabile ressurser 

å bruke, får man dårlig tillit og tilknytning til mennesker rundt seg. For at vi skal ha stabile tjenester og tilbud, er vi nødt til å slutte og 

kutte. Kutt i ungdomsarbeidet fører til økt kriminalitet og at man må bruke flere ressurser på andre områder.

Stabil økonomi sikrer prosjekter, oppsøkende team, etter skoletid tilbud, Fyrhuset etc. Tilbudene er godt brukt og om dette blir borte vil 

det redusere unges tilbud om gode oppvekstsvilkår. Støtte og veiledning av personer som ungdom har forhold til, blir borte. Ungdom 

åpner seg til voksne de kjenner og er trygge på.

Tilbudet styrker samholdet blant ungdom. Oppsøkende team kjenner til miljøer, kan snakke med ungdom, og er på unges arena. 

Kutt i tilbud kan gi økt kriminalitet. Sommerjobb og deltidsjobb gir unge noe meningsfylt å gjøre.

Ivareta fremtidens ungdom, så de blir gode eksempler for neste generasjon borgere.



1 Ikke kutt i ungdomsarbeidet - 2018 nivå inkluderes i alle fremtidige budsjetter

Forslag til vedtak
Bydelen må holde avtale med fylkesmannen, om å ta prosjekter inn i budsjettet.

Vi foreslår samme forslag som URG har foreslått tidligere for politikere og administrasjon,

(se eget vedlegg).

Barnevernet kan redusere institusjonsplasseringer, og erstatte det med lokale ungdomstiltak.



2 Flere jobbmuligheter for ungdom under 18 år

Bakgrunn for sak
Flere ungdommer sliter med å skaffe seg jobberfaring som kan føre til mer kriminalitet.

Forslag til vedtak
Økte midler til klubbene for å skaffe jobbmuligheter til ungdom under 18 år, og klubbene skal prioritere å gi jobb til de som ikke har 

jobberfaring

Det skal tilbys minst 75 faste deltidsarbeidsplasser gjennom året og minst 200 sommerjobber hver sommer.

Det er behov for flere kurs for søknads og CV-skriving.



3 Romsåsklubben og Fyrhuset må pusses opp

Bakgrunn for sak
Generelt: Når ungdommer har noe å gjøre på fritiden vil kriminaliteten minke. Oppussing vil gjøre det mer attraktivt å komme dit. 

Jo flere som kommer, jo mindre sjanse er det for at klubben blir lagt ned. Vi trenger ressurser for å bli bedre personer og så å gå ut i 

samfunnet og delta. Dårligere økonomi blant foreldre i Groruddalen. «Safe place» for ungdom på fritidsklubbene. Ammerudklubben og 

Kalbakkenkluybben har blitt pusset opp, hvorfor ikke Romsåsklubben og Fyrhuset?

Fyrhuset: hull i veggene, hull i gulvene, har ikke toalett og ungdommene må ha med seg en voksen for å gå på doen. Har ikke 

ordentlig kjøkken på Fyrhuset. Fyrhuset er eneste stedet i bydelen der man kan spille i band. Hvis klubben ligger i budsjettet må 

toalett prioriteres. Dersom klubben er pusset opp vil den ikke bli lagt ned. Ungdom bryr seg om klubben og stiller opp i fakkeltog. 

Ungdommene representerer bydelen feks på UKM og Granittrock og gir kultur tilbake til bydelen

Romsåsklubben: Flere kommer når hudpleierommet er attraktivt, skjeve bord og dårlige stoler. Nye solide vegger må pusses opp på 

Romsås, noen har skrevet på veggene. Rommene må pusses opp fordi de er slitte og blir bare brukt til lager. Toalettene er ofte ødelagte 

og funger er ikke. Vinduene kan åpnes men ikke lukkes. 500 besøkende i uka på Romsåsklubben, hvorfor ikke prioritere dette? 60 

besøkende i uka på Fyrhuset, brukes mandag til fredag med instruktører, lørdag til søndag kan de låse seg inn. 



3 Romsåsklubben og Fyrhuset må pusses opp

Forslag til vedtak
Generelt: Pusse opp begge klubbene. Få folk til å se hvor ille det er og vise hvor mye man brenner for det og vise engasjementet

til politikerne

Romsåsklubben: Pusse opp flere av rommene så kan det bli brukt til flere ting som feks karriereveiledning, leksehjelp. Slå ut veggene 

på rommene på Romsås og få større rom. Doene og kjøkkenet må pusses opp, og hudpleierommet, vr-rommet og studio blant annet. 

Kjøkkenet er ikke hygienisk på grunn av gammelt interiør. Uten oppsøkende team er klubben på Romsås spesielt viktig for å holde 

ungdom i aktivitet.

Fyrhuset: Toalett innendørs men evt også utendørs feks bak konteineren. Hvis man får påbygg til toalett kan man også bygge et ekstra 

lokale. Dugnad: elevene kan male selv. Markedsføre Fyrhuset bedre på de andre klubbene.



Bakgrunn:
Mange ungdom og eldre har dårlig råd, og har ikke råd til billetter på kollektivtransport. Ungdom har behov for å reise til skole, jobb og 

fritidsaktiviteter. Mange eldre har problemer med å gå langt, og trenger kollektivtransport for å komme seg rundt. 

Forslag til vedtak
Vi ønsker at Ruter gjør billettene for ungdom og eldre billigere eller gratis. Dette er både miljøvennlig og vil gjøre at flere kommer seg 

rundt, uavhengig av økonomi. 

Vi ønsker at Ruter endrer enkeltbilletten til å vare i 3 timer. 

Vi ønsker også en billett som aktiveres når du går på og deaktiveres når du går av tbane og buss. 

4 Gratis buss og bane for ungdom, billigere kollektivtransport for eldre



www.aktivigrorud.no


