Sak 22/22 Innkomne saker
Revidert budsjett ble lagt frem 19. mai, så det er for seint å foreslå bevilgninger til svømmeopplæring
for dette skoleåret.

Innstilling fra FS: Uttalelsen oversendes til bystyregruppa som innspill til budsjett 2023.
Uttalelsen oversendes til programkomiteen for kommunevalgprogrammet 2023.

Fremmet av: Østensjø SV
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U1: Oslo – den svømmende byen

2
3
4

Etter flere tiår med systematisk nedprioritering av drift, vedlikehold og nybygging av byens
svømmeanlegg er det rødgrønne byrådet i gang med en viktig nysatsing med både
nybygging, fornying og modernisering.
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Likevel opplever altfor mange utrygghet i nærheten av åpne vann, og kan ikke grunnleggende
svømme- og flyteteknikker. Etter to år med pandemi, der man har møtt stengte dører og
strenge regler for svømmehaller, har byens befolkning og skolenes elever mistet gode
muligheter for å delta i gode og trygge vannopplevelser.

9
10
11
12
13

Svømmeopplæringen i skolen ligger på etterskudd med for få tildelte svømmehalltimer og
Oslos elever har de siste to årene fått lite eller ingen svømmeopplæring. Det store etterslepet
vi har på både gamle, og manglende svømmehaller i bydelene bidrar til at skolene heller ikke
får nok tid i svømmehallene, når disse nå igjen er åpnet. Mange familier i deler av Oslo
opplever at det er for dyrt å benytte seg av byens svømmehaller.
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Strømkrisen i vinter har gjort at Oslo kommune tjener rått på de høye strømprisene og
kommunens inntekter bør følgelig gå tilbake som tilbud og tjenester til byens innbyggere.
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Oslo SV krever at:
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Oslo SV

-

Alle barn og unge med skoleplass i Osloskolen får gratis tilgang til byens
svømmehaller
Det utvikles en egen ordning for gratis svømming for familier med vedvarende lav
inntekt.
Den ekstra sommerferieuka i 2022 brukes til å tilby barn og unge i Søndre Nordstrand,
Gamle Oslo og Groruddalen svømmeopplæring i bydelenes vann, både ute og inne.

