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Bysosialisme	  for	  framtida	  	  52 

Da Oslo Rådhus stod ferdig i 1950, var det byens høyeste bygning. Det var et 53 
spektakulært uttrykk for det lokale demokratiet. I rådhuset skulle framtida formes. 54 

I dag etter snart to tiår med borgerlig styre er troen på politikken blitt svekket. I stedet 55 
overlater Byrådet mer og mer av samfunnsutviklingen til markedet. Kommunen blir sett 56 
på som en leverandør av tjenester og ikke som uttrykk for et framtidsformende 57 
fellesskap. 58 

SV tror på politisk styring istedenfor markedsstyring og mener at mer makt til de 59 
folkevalgte er med på å gi den enkelte mulighet til å forme framtida. SVs politiske 60 
prosjekt er et frigjøringsprosjekt som handler om å erstatte avmakt med deltakelse og 61 
innflytelse. 62 

Det løper tre tråder gjennom dette programmet. Den første tråden handler om rettferdig 63 
fordeling av goder og plikter, den andre om hensynet til natur og miljø, og den tredje 64 
handler om feminisme og mangfold.  65 

Disse trådene løper parallelt gjennom politikkområdene. Miljøpolitikk og 66 
fordelingspolitikk, likestilling og mangfold, eldreomsorg og arbeidslivspolitikk er ikke 67 
adskilte sektorer, men utgjør et samfunnsmessig hele. De tre trådene tvinner seg rundt 68 
livene våre og påvirker vilkårene vi lever under.  69 

Del	  godene	  70 
Oslo er en klassedelt by. Det historiske skillet mellom øst og vest er langt fra forsvunnet.  71 
Det er store forskjeller i levekår mellom menneskene og bydelene. SV ønsker radikal 72 
omfordeling for at klasseforskjellene ikke skal reproduseres. En slik 73 
omfordelingspolitikk må skje på mange felt: gjennom skattepolitikken, i skolepolitikken, 74 
i helse- og sosialpolitikken, i eldreomsorgen og i boligpolitikken. Offentlige og universelle 75 
velferdsordninger sikrer alle menneskers vesentlige behov. Derfor er SV en forsvarer av 76 
fellesskapsløsninger og offentlige velferdstilbud. SV ønsker et samfunn med små 77 
økonomiske forskjeller; arv og bakgrunn skal ikke avgjøre hvilke muligheter du skal ha i 78 
livet. En aktiv integreringspolitikk skal sørge for at de av oss som har 79 
innvandrerbakgrunn, skal ha en naturlig plass i fellesskapet. 80 

Den	  grønne	  byen	  81 
Naturressursene overbeskattes, og det truer livet på kloden. Klimaspørsmålet er den 82 
viktigste politiske enkeltsaken i vår tid.  For å unngå klimaendringer som truer hele 83 
grunnlaget for vår eksistens, må tiltak iverksettes globalt, nasjonalt og lokalt.  84 

Osloområdet er landets tettest befolkede område. Her finner man størstedelen av 85 
person- og godstrafikken, og det er avgjørende at man i Oslo og Akershus reduserer 86 
utslippene fra veitrafikken, og det er i dette området man kan gjøre mest for å få til 87 
omstilling mellom privatbilisme og kollektivtrafikk. I osloområdet kan vi oppnå aller 88 
mest på energiøkonomisering i boliger og næringsbygg. Byen vokser raskt. Det gjør det 89 
enda viktigere med besluttsomhet og store radikale grep.  90 
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Feminisme	  og	  mangfold	  91 
Feminisme er først og fremst kvinnekamp. Kjønnsmaktordninga, troen på at ett kjønn er 92 
mer verdt enn et annet, må knuses. Feminisme er også kamp for lesbiske, homofile, 93 
bifile og transepersoners rettigheter. 94 

Det finnes systematiske forskjeller i behandlingen av kvinner og menn. Kampen for 95 
likestilling mellom kjønnene er ikke over, og SV vil kjempe mot ufrivillig 96 
deltidsansettelser, mot kjønnsbaserte lønnsforskjeller, mot familievold, prostitusjon, 97 
voldtekt og seksuell trakassering.  98 

SV vil fortsette med å inkludere byens LHBT-befolkning. De store juridiske hindrene for 99 
lesbiske, homofile, bifile og transepersoner er overvunnet, men mye gjenstår for at denne 100 
befolkningen skal føle seg som en del av fellesskapet. Særlig vanskelig har LHBT-101 
personer med innvandrerbakgrunn det.  102 

Kampen mot rasisme og etnisk diskriminering må føres i kommunen. SV har en visjon 103 
om en raus mangfoldig by - en tolerant by der befolkningen også kan glede seg over de 104 
positive forskjellene som finnes. Oslo skal være en by der alle føler seg trygg og ingen 105 
blir utsatt for diskriminering, trakassering eller vold. 106 

Ny	  kurs	  for	  solidaritet,	  miljø	  og	  mangfold.	  107 
65 år etter at det stod ferdig, må Rådhuset igjen bli den viktige arenaen for formingen av 108 
byens framtid. Det er på tide at andre flytter inn i denne bygningen, og sammen med 109 
byens befolkning skal vi nå sette ny kurs for solidaritet, miljø og mangfold.  110 
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Omfordeling	  gjennom	  eiendomsskatt	  111 

Vi vil ha en by som omfordeler og sørger for at folk får like muligheter. I Oslo, der stadig 112 
flere får større og større privat rikdom, blir de kommunale tjenestene dårligere og den 113 
offentlige velferden blir hengende etter. Skal vi som bor i Oslo ha de beste skolene, et 114 
godt helsevesen, et skikkelig kollektivtilbud og idrettsanlegg til alle, må fellesskapet ha 115 
penger til å ruste opp, holde ved like og utvide velferden. Kommunen trenger inntekter.    116 

Oslo SV vil derfor innføre kommunal eiendomsskatt.  Eiendomsskatten skal gjelde både 117 
for næringseiendom og boligeiendom. Det innføres et bunnfradrag på tre millioner 118 
kroner (dissens). 119 

Inntektene fra eiendomsskatten skal brukes på å bekjempe sosiale forskjeller ved å satse 120 
på utdanning og oppvekst.  121 

SV vil:  122 

• Innføre kommunal eiendomsskatt på næringseiendom.  123 

DISSENS	  1	  	  124 
• Flertall: Innføre kommunal eiendomsskatt på boliger med markedsverdi 125 

over/bunnfradrag på to millioner kroner (Lund Arnem, Amundsen, Krogsæter 126 
Aarre, Myhr, Tetu Lima, Apenes, Tørå Hagli, Kristoffersen og Ersfjord)  127 

• Mindretall: Innføre kommunal eiendomsskatt på boliger med markedsverdi 128 
over/bunnfradrag på tre millioner kroner (Borgen, Johansen, Bergmann, 129 
Kværnes, Haga, Ataei og Tynning Larsen)  130 
 131 

• søke staten om å få innføre en egen eiendomsskatt for boliger folk ikke bor i selv, 132 
slik at det blir mindre lønnsomt å spekulere i bolig. Denne skatten må settes 133 
vesentlig høyere enn skatten på primærbolig. 134 

Sosialhjelp	  som	  sikkerhetsnett	  135 

Oslo er en klassedelt by, hvor det er mange fattige individer og familier. SV vil bekjempe 136 
fattigdom gjennom utjevning av forskjeller ved tiltak på mange ulike samfunnsområder: 137 
arbeidsliv, bolig-, helse-, skole- og trygdepolitikk.  138 

Mange har opplevd å trenge hjelp, men ikke fått den hjelpen de trenger. For mange 139 
møter et system de opplever at ikke tar dem tilstrekkelig på alvor. Det finnes mange 140 
grunner til at folk kommer i en krise. Særlig viktig er det at barn ikke rammes. At så 141 
mange barn i Oslo lever i fattigdom er en skam. 142 

SV mener fellesskapet har ansvar for å hjelpe mennesker over kneika. Å hjelpe folk ut 143 
av kriser gjør en stor forskjell for den enkelte og gjør samfunnet til et bedre sted. De 144 
fleste som trenger økonomisk sosialhjelp gjør det for en kortere periode.  145 

SV vil:  146 
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Dissens	  2	  	  147 
• Flertall: øke den økonomiske sosialhjelpen, særlig for barnefamilier. (Borgen, 148 

Amundsen, Krogsæter Aarre, Ataei, Myhr, Kværnes, Tørå Hagli, Haga og 149 
Tynning Larsen) 150 

• Mindretall: øke den økonomiske sosialhjelpen, særlig for barnefamilier. Statens 151 
institutt for forbruksforsknings husholdningsbudsjett skal være en minstenorm. 152 
(Apenes, Ersfjord, Lund Arnem, Johansen, Bergmann og Tetu Lima)  153 
 154 

• Sikre individuell vurdering og hjelp til mennesker som trenger sosialhjelp. Vi sier 155 
dermed nei til obligatorisk aktivitetsplikt. 156 

Helsetjenester	  som	  utjevner	  forskjeller	  157 

Tilgang til helsetjenester en grunnleggende rettighet. I Oslo varierer levealderen sterkt 158 
mellom ulike bydeler - mellom rike og fattige. Helse er i alt for stor grad et resultat av 159 
egen økonomi. 160 

Tilgangen til helsetjenester i de ulike bydelene er for ulike og mange steder for dårlige. 161 
Det er i dag stor forskjell på tilgang til tjenester som skolehelsetjenester, 162 
ambulansetjenester og helsestasjoner. For mange må vente for lenge eller får ikke det 163 
tilbudet de burde fått.  164 

SV vil arbeide for et helsepolitikk som utjevner forskjeller, og sørger for at innbyggerne 165 
har like gode helsetjenester uansett hvor i byen de bor. Helsetjenestene følger oss hele 166 
livet. Gode og universelle velferdstilbud er viktig for alle.  167 

SV vil:  168 

• Styrke helsestasjonene med utvidede åpningstider, økt bemanning og flere 169 
faggrupper. Helsestasjonene skal gjennomføre hjemmebesøk.  170 

• At helsestasjonene skal ha barselgrupper, kurs og hjemmebesøk til alle nybakte 171 
foresatte.  172 

• Styrke skolehelsetjenesten slik at kommunen minst oppfyller den nasjonalt 173 
anbefalte normen. 174 

• Sikre gode og likeverdige ambulanse- og legevakttjenester med gode fasiliteter, 175 
tilstrekkelig og godt kvalifisert bemanning. 176 

• At unge mennesker skal slippe å bli ufrivillig plassert på sykehjem. Det skal 177 
opprettes egne pleieplasser til unge mennesker med pleiebehov. 178 

• Legge til rette for turaktiviteter i marka og lokalmiljøene både for enkeltpersoner 179 
og grupper. 180 

• Styrke det psykiatriske helsetilbudet både for barn, unge og voksne.  181 
• Øke antallet psykiatriske døgnplasser.  182 
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En	  omsorgsfull	  ruspolitikk	  183 

Oslo SV vil ha en ruspolitikk som tar hensyn til de skadevirkningene rusmisbruk har for 184 
samfunnet og for enkeltmennesker. SV mener at det viktigste i ruspolitikken er 185 
forebygging.  186 

De som allerede lever i rus skal ha rett på avrusning og nødvendig behandling raskt. SV 187 
vil ha flere behandlings- og avrusningstilbud drevet av kommunen, med høye krav til 188 
kompetanse og kvalitet.  189 

SV vil begrense tilgjengeligheten til alkohol og andre rusgifter og sørge for at det finnes 190 
rusfrie arenaer både for barn og voksne. Idrettsarrangementer og arrangementer der 191 
barn og ungdom deltar, skal være alkoholfrie. Skjenkestedene må kontrolleres strengt 192 
for å hindre skjenking til mindreårige, overskjenking og økonomisk kriminalitet. For å 193 
sikre gode kontroller må Næringsetatens kjennskap til serveringsbransjen styrkes, og 194 
samarbeidet mellom politi, kommune og bransje må bedres. Skjenkekontrollen ved 195 
utsalgssteder må økes. 196 

SV vil:  197 

• Ha flere kommunale behandlingstilbud og avrusingsplasser for rusavhengige  198 
• Arbeide for å åpne røykerommet i tilknytning til sprøyterommet.  199 
• Ha tidsfristgaranti for å starte avrusing og behandling for de som søker hjelp til å 200 

komme ut av rusen.  201 
• Styrke ettervernet for rusmisbrukere, og sikre tilbud om bo-oppfølging, 202 

arbeidstrening og lavterskel aktivitetstilbud under eller etter behandling. 203 

DISSENS	  3	  204 
• Flertall: At kommunen skal søke om å bli forsøkskommune for heroinassistert 205 

behandling. (Johansen, Bergmann, Tørå Hagli, Haga, Kristoffersen, Ataei, 206 
Ersfjord, Apenes, Tetu Lima, Amundsen)  207 

• Mindretall: Ikke ha med formuleringen over. (Tynning Larsen, Lund Arnem, 208 
Kværnes, Borgen og Myhr)  209 

• Avholdende: Krogsæter Aarre  210 

DISSENS	  4	  	  211 
• Flertall: At skjenketida i Oslo skal innskrenkes til kl. 02:00 (Borgen, Johansen, 212 

Krogsæter Aarre, Myhr, Kværnes, Tetu Lima, Tørå Hagli, Haga, Kristoffersen, 213 
Ersfjord)   214 

• Mindretall 1: At skjenketida i Oslo skal være innenfor dagens ramme på kl. 215 
03:00 (Amundsen, Bergmann, Tynning Larsen og Ataei)  216 

• Mindretall 2: At skjenketida i Oslo skal innskrenkes til kl. 01:00 (Lund Arnem, 217 
Apenes)  218 
 219 

• Gi bydelsutvalgene myndighet til å avgjøre skjenketidene i sin bydel innenfor 220 
rammene av den maksimale skjenketida i kommunen. 221 

• At Oslo kommune skal søke staten om å øke bevillingsgebyrene for å finansiere 222 
skjerpet kontroll med restaurantbransjen.  223 
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• At utesteder blir fratatt skjenkebevillingen umiddelbart ved alvorlige brudd på 224 
skjenkebestemmelsene. En prøveordning med prikkbelastning på mindre 225 
alvorlige brudd skal innføres.   226 

En	  trygg	  by	  227 

Alle skal kunne ferdes trygt i byen. I dag er det mange steder som oppleves som utrygge 228 
og dermed lite tilgjengelig. En by som oppleves som trygg er et resultat av små sosiale 229 
forskjeller, god byplanlegging, forebygging av kriminalitet og at politiet oppleves som til 230 
stede og til å stole på. 231 

Med økende befolkning og avansert infrastruktur er det viktig at beredskaps- og 232 
redningstjenestene dimensjoneres etter veksten. 233 

I kriminalpolitikken legger SV først og fremst vekst på forebyggende arbeid. SV vil legge 234 
opp til tett samarbeid mellom politi og kommunale virksomheter for å forebygge og 235 
hindre kriminalitet 236 

SV vil:  237 

• Satse massivt på forebyggende barne- og ungdomstiltak. 238 
• Ha en opptrappingsplan for kapasitet og bemanning i brann- og redningsetaten 239 
• Sikre framdrift for bygging av ny hovedbrannstasjon 240 
• At parker, gater og torg skal være oversiktlige, godt belyst og vedlikeholdt. 241 
• Ha et trygt og tilstrekkelig kollektivtilbud fra sentrum på sein kvelds- og 242 

nattestid - særlig i helgene. 243 
• Øke tilstedeværelsen av politi, kommunale bymiljøvakter i særlig utsatte 244 

områder, og legge til rette for flere natteravner. 245 
• Styrke den kriminalforebyggende innsatsen og mulighetene for tilbakeføring til 246 

samfunnet etter endt soning.  247 

En	  grønn	  by	  248 

Noe av det helt unike med Oslo er å kunne bo i en storby med naturen så nær. Det vil vi 249 
ta vare på. Samtidig har Oslo et stort ansvar for å kutte i utslipp for å nå nasjonale og 250 
internasjonale klimamål og sørge for ren luft for de som bor her.  251 

I dag har vi et byråd som ikke tar dette ansvaret inn over seg. Biltrafikk prioriteres ofte 252 
på bekostning av kollektivtrafikk, og den raske befolkningsveksten fører til at byens 253 
grønne lunger og biologiske mangfold står under press. 254 

Oslo er en by med dårlig luft og mye lokal luftforurensing. Derfor vil SV innføre bilfritt 255 
sentrum og få et sammenhengende sykkelveinett. Vi vil fase ut oljefyrer i hele byen. 256 
Kollektivtrafikken skal prioriteres framfor biltrafikken, og det må bygges nye tuneller 257 
for t-bane og jernbane gjennom sentrum. 258 

Veksten i boligbygging må ikke gå på bekostning av grønne nærmiljøer og biologisk 259 
mangfold. Sonene rundt byens ti elveleier skal vernes. Bekker som ligger i rør skal åpnes 260 
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der det er mulig, og flere områder rundt elveleiene skal tilrettelegges som 261 
rekreasjonsområder. Byen skal ha gjennomgående grøntdrag. Lekeskoger, skogbryn og 262 
trygge skoleveier skal skape gode lokalsamfunn for barn. Samtidig må flere områder 263 
vernes og det biologiske mangfoldet sikres. 264 

SV vil:  265 

• Sikre og videreutvikle byens parker og grøntområder. Når nye reguleringsplaner 266 
lages og gjennomføres skal det innarbeides nye park- og grøntområder.  267 

• Verne om lekeskogene, de små skogsområdene inne i byen 268 
• Ikke akseptere nye boligprosjekter som legger beslag på strandsonen.  269 
• Skjerme beboere som lever nært store veier, mot støy og forurensning. 270 
• At alle ny kommunale bygg skal ha plusshus-standard. Bygg som rehabiliteres 271 

skal minst ha passivhus-standard.   272 
• Kartlegge barnetråkk, som er de veiene barn naturlig velger når de beveger seg 273 

ute, for å kunne sikre skoleveier og lekeområder bedre.  274 
• at det skal opprettes et felles politisk organ mellom Oslo og Akershus for å sikre 275 

en miljøvennlig utvikling av regionen.  276 

Grønn	  samferdsel	  277 

Utslippene fra samferdsel er en av de største kildene til CO2-utslipp i Oslo, og genererer 278 
i tillegg støy og visuell forurensing. Samtidig er vi avhengig av god og effektiv 279 
samferdsel i byen for å ivareta tjenestetilbud og arbeidsliv. SV mener Oslos utfordring i 280 
fremtiden blir å gi alle byens innbyggere muligheten til å leve miljøvennlig. Derfor vil 281 
SV være en garantist for å flytte transport fra privatbilisme og over til kollektive 282 
løsninger. Nye bilveiprosjekter som E18 må omprioriteres for å frigi midler til et 283 
fremtidsrettet og miljøvennlig transporttilbud. 284 

For å redusere privatbilismens trengs også en betydelig satsning på sykkelveinett og 285 
gangstier.  SV vil ferdigstille hovedveinettet for sykkel innen 2020 og prioritere videre 286 
utbygging av sykkelveinettet. På sikt ønsker SV å fjerne privatbilisme fra Oslo sentrum. 287 

Utbyggingen av kollektive løsninger skal bl.a. finansieres med avgifter på privatbilisme, 288 
slik at det gir en fordel å bruke mer miljøvennlige løsninger som el-bil og el-sykkel. 289 

SV vil styrke kollektivtransporten i byen ved å samle de forskjellige kollektivselskapene 290 
som kommunen eier. På den måten vil driften blir mer effektiv, og de ansattes faglige 291 
innspill vil komme Oslos samferdselstilbud til gode. Oslo SV vil aktivt jobbe mot 292 
privatisering og oppstykking av samferdselssektoren i kommunen. 293 

SV vil: 294 

• Bygge ny tunell for t-bane og tog gjennom sentrum. 295 
• Bygge ny t-bane til Fornebu og til A-hus. 296 
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Dissens	  5	  297 
• Flertall: Som et miljøtiltak legge deler av E6 i Groruddalen og deler av E18 i 298 

vest under lokk. (Johansen, Bergmann, Kværnes, Tetu Lima, Apenes, Tørå Hagli, 299 
Haga, Kristoffersen, Ersfjord og Ataei)  300 

• Mindretall: Stryke formuleringen over. (Borgen, Krogsæter Aarre og Myhr) 301 
• Avholdende: Amundsen og Tynning Larsen  302 

 303 
• Starte arbeidet med trikk over Tonsenhagen til Veitvet. 304 
• Oppgradere Majorstuen stasjon i henhold til planer for utbygging av fremtidig t-305 

banekapasitet I Oslo. 306 
• Etablere flere tverrgående linjer, eksempelvis over Groruddalen og Søndre-307 

Nordstrand. 308 
• Sikre trygge skoleveier med blant annet fartsdempende tiltak. 309 
• At TT-tjenesten skal være et offentlig ansvar og forvaltes av Ruter uten 310 

anbudsutsetting. 311 
• Etablere flere ladestasjoner for e-bil, for eksempel i tilknytning til borettslag, 312 

parkeringsplasser og andre sentrale områder. 313 
• Dempe bilbelastningen i byen gjennom å doble parkeringsavgiften.  314 

Dissens	  6	  	  315 
• Flertall: At fergeterminalen og deler av E-18 med jernbanen langs Filipstad blir 316 

lagt under bakken, for å få en grønn og sosial byutvikling langs fjorden som hele 317 
byen kan dra nytte av. (Krogsæter Aarre, Myhr, Kværnes, Tetu Lima, Tynning 318 
Larsen, Ersfjord og Ataei)  319 

• Mindretall: Stryke formuleringen over (Borgen, Johansen Apenes og Haga) 320 
• Avholdende: Amundsen, Bergmann, Tørå Hagli og Kristoffersen 321 

En	  feministisk	  by	  322 

Oslo skal være en by der alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet eller 323 
økonomi. Samfunnet er fortsatt preget av maktforskjeller mellom kvinner og menn. 324 
Kvinner tjener mindre enn menn, eier mindre enn menn, og er underrepresentert i 325 
maktposisjoner. Altfor mange kvinner opplever Oslo som utrygt.  326 

SV er et feministisk parti, fordi vi ønsker å gjøre noe med den systematiske 327 
skjevfordelingen mellom kvinner og menn.  328 

Rimelige offentlige tjenester som kollektivtransport, barnehager, aktivitetsskole og gode 329 
hjemmehjelptjenester gjør det mulig for kvinner å delta i arbeidslivet og få hverdagene 330 
til å henge sammen. Trygge og tilgjengelige hjelpetiltak gjør at kvinner søker hjelp mot 331 
vold og overgrep. Derfor er gode velferdstjenester god kvinnepolitikk. 332 

Oslo	  som	  en	  feministisk	  arbeidsgiver	  333 
SV vil ha et likestilt arbeidsliv, med faste, hele stillinger som hovedregel og lik og 334 
rettferdig lønn for likt arbeid. Som byens største arbeidsgiver har Oslo kommune et 335 
særlig ansvar for å fremme likestilling på arbeidsplassen. Oslo kommune har mange 336 
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kvinnelige ansatte, og derfor vil rett til heltid og høyere lønninger i de lavtlønnede, 337 
kvinnedominerte yrkene i kommunen være et likestillingsløft.  338 

SV vil:  339 

• At kommunalt ansatte som ønsker det skal få heltidsstillinger.  340 
• At kommunen tilbyr kurs som forebygger seksuell trakassering på 341 

arbeidsplassen. 342 
• Innføre aktiv bruk av kjønnskvotering i kommunen.  343 
• Ha forsøk med sekstimersdag i kommunen. 344 

Dissens	  7	  345 
• Flertall: Stryke formuleringen over. (Borgen, Johansen, Amundsen, Krogsæter 346 

Aarre, Ataei, Myhr, Kværnes, Tørå Hagli, Tynning Larsen og Kristoffersen)  347 
• Mindretall: Innføre anonyme jobbsøknader. (Lund Arnem, Bergmann, Tetu 348 

Lima, Apenes, Haga og Ersfjord)  349 

Kvinnekroppen	  er	  ikke	  en	  vare	  350 
Oslo skal være en by der ingen kan kjøpe andres kropp. SV krever derfor en bedre 351 
oppfølging av sexkjøpsloven. Politiet må jobbe tettere med helsearbeidere, PRO-senteret 352 
og krisesenterbevegelsen for å hjelpe mennesker ut av prostitusjon og menneskehandel. 353 
Unge jenter utsettes for et enormt forventningspress gjennom en kommersialisert kultur 354 
med ekstreme kroppsidealer. SV mener at kommunen aktivt må motarbeide dagens 355 
kjøpepress, kroppspress og seksualisering rettet mot ungdom. Helsetilbudet for ungdom 356 
må strykes og Oslo skal ikke være utstillingslokale for seksualisert reklame.  357 

SV vil:  358 

• Utvikle «exit»-program av høy kvalitet der de prostituerte blant annet får tilbud 359 
om avrusing, bolig, norskopplæring, studier og hjelp til å finne annet arbeid. 360 

• Fjerne seksualisert reklame fra det offentlige rom ved å stille tydelige krav til 361 
hva slags reklame som skal tillates på kommunalt eide reklameflater.  362 

• Merke reklame med retusjerte modeller i det offentlige rom. 363 
• Nekte skjenkebevilling til strippeklubber og toppløsserveringer.  364 
• Jobbe for å øke kunnskapen om LHBT-personer og skeive i prostitusjon.  365 

Kamp	  mot	  vold	  og	  voldtekt	  366 
Alle mennesker har rett til et trygt liv uten vold. Kvinner er mer utsatt for vold i 367 
hjemmet og i nære relasjoner enn menn. De er også mer utsatt for seksualisert vold og 368 
trakassering i det offentlige rom. SV vil ha gode hjelpetiltak og forebyggende tiltak slik 369 
at alle kvinner kan leve fri fra psykologisk eller fysisk vold, og være økonomisk 370 
selvstendig. 371 

SV vil:  372 

• At seksualundervisningen i skolen skal omhandle kjønn, respekt og lyst, men 373 
også maktbalansen i seksuelle relasjoner, grensesetting og viktigheten av aktivt 374 
samtykke. Helsesøster ved skolene bør involveres i seksualundervisningen. 375 
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• At voldtektssaker prioriteres høyere av politiet. Politiet må trenes opp av 376 
helsepersonell for å få bedre kunnskap i hvordan de skal møte kvinner som er 377 
utsatt for vold og voldtekt. 378 

• Ha bedre belysning i Oslos gater og parker. 379 
• Videreføre og øke støtten til Dixisenteret – ressurssenter for voldtatte, Incest-380 

senteret og krisesentertilbudet. 381 
• At utesteder må ha en godkjent plan for å hindre diskriminering og trakassering 382 

for å få bevilling.  383 

DISSENS	  8	  	  	  384 
• Flertall: At det skal gjennomføres kurs i feministisk selvforsvar på 385 

ungdomsskolene. (Ataei, Borgen, Kværnes, Lund Arnem, Haga og Ersfjord)  386 
• Mindretall 1: At det skal gjennomføres kurs i selvforsvar for jenter på 387 

ungdomsskolene. (Johansen, Amundsen, Bergmann og Tetu Lima)  388 
• Mindretall 2: At det skal gjennomføres selvforsvarskurs for alle elver i 389 

ungdomsskolen. (Krogsæter Aarre og Apenes)  390 
• Avholdende: Myhr, Tørå Hagli, Tynning Larsen og Kristoffersen  391 

Utdanning	  som	  gir	  like	  muligheter	  392 

Oslo er en god by å vokse opp i for de fleste. Likevel opplever mange barn å falle utenfor 393 
på grunn av de store klasseforskjellene i byen vår.  394 

SV mener at en målrettet utdanningspolitikk er viktig for demokratiet - for å utlikne 395 
klasseforskjeller og for å skape integrering og fremme deltagelse.  396 

Barnehage	  397 
En god barndom legger grunnlaget for et godt liv og barnehagen er viktig for barns 398 
læring og utvikling gjennom hele livet. Dessverre er Oslo den kommunen med lavest 399 
barnehagedekning i Norge, fordi det borgerlige bystyreflertallet ikke prioriterer bygging 400 
av tilstrekkelig antall barnehageplasser. SV vil gjennomføre to barnehageopptak i året 401 
og sørge for at alle barn får plass i barnehage når de trenger det.  402 

Barnehagedrift er en felleskapsoppgave, og derfor sier SV nei til kommersialisering av 403 
barnehagene. Barnehagen skal gi et likeverdig tilbud til alle barn, derfor skal det 404 
offentlige ha ansvaret.  405 

Gode og kompetente barnehagelærere og ansatte er bærebjelken i å utvikle barnehagen 406 
til å bli et godt  pedagogisk og sosialt tilbud for det enkelte barn. For å sikre at barna 407 
skal ha en spennende og utforskende hverdag og får omsorg, leke, le, lære og ha det godt  408 
i barnehagen er det viktig at Oslo sikrer både at det er mange nok voksne med riktig 409 
kompetanse og at de får gode muligheter til etter- og videreutdanning.  410 

I Oslo har bydelene ansvaret for barnehagedriften. For å sikre gode tilbud ønsker SV 411 
derfor å styrke bydelsbudsjettene. Det må blant annet avsettes tilstrekkelig med 412 
økonomiske ressurser til å sette inn vikarer. 413 

SV vil:  414 
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• Rekruttere flere barnehagelærere, videreføre bemanningsnormen og stille 415 
tilsvarende krav til private barnehager som til de kommunale.  416 

• Arbeide for at flest mulig barnehager er bygget og driftet av kommunen eller 417 
ideelle aktører. 418 

• Ha gratis halvdagsplass for barn fra tre år og oppover. 419 
• At barnehagene skal ha frihet til å vurdere selv hvilke kartlegginger og metoder 420 

som skal brukes. 421 
• Gjeninnføre øremerkede midler til de pedagogiske fagsentrene for å ivareta barn 422 

som trenger ekstra innsats.  423 
• Tilrettelegge for gode språkmiljøer for barn med språkvansker og barn som ikke 424 

kan tilstrekkelig norsk og ha flere tospråklige assistenter og førskolelærere i 425 
barnehagen 426 

• Etablere kvelds- og nattåpne barnehager  427 
• Systematisere og styrke etter- og videreutdanningen av ansatte i barnehagene.  428 
• at det som hovedregel skal tas inn vikarer ved fravær i alle barnehager.  429 

DISSENS	  9	  	  	  430 
• Flertall: Sikre at alle ansatte i Oslobarnehagen snakker godt norsk, derfor 431 

krever vi B1-nivå på muntlig norsk. (Bergmann, Myhr, Kværnes, Apenes, Lund 432 
Arnem, Tørå Hagli, Haga, Tynning Larsen, Ersfjord)  433 

• Mindretall: Sikre at alle ansatte i Oslobarnehagen snakker godt norsk. (Borgen, 434 
Ataei, Johansen, Amundsen, Krogsæter Aarre, Tetu Lima og Kristoffersen)  435 

Skole	  436 
SV har store ambisjoner for fellesskolen. Den har vært avgjørende for utformingen av 437 
det moderne Norge og er en forutsetning for demokratisk deltagelse. Skolen skaper 438 
selvstendige individer. Den skal fremme utvikling av den enkeltes evner og anlegg og gi 439 
barna grunnlag for å forme sin framtid.  440 

SV vil ha en skole som er formet av tillit til lærerne. Vi skal ha en tillitsreform der målet 441 
er, at mindre tid skal gå til testing og byråkrati og mer til skolens kjerneoppgaver. 442 
Skolene skal få større frihet til selv å vurdere hvilke kartlegginger og metoder som skal 443 
brukes.  444 

SV vil at alle i Oslo skal ha lik mulighet til god opplæring uavhengig av hvor de bor. Å 445 
motvirke segregering og klasseskiller krever en rettferdig fordeling av ressurser mellom 446 
skolene. SV vil sikre at alle elever og lærlinger får et likeverdig og tilpasset 447 
opplæringstilbud.  448 

SV vil ha en skole med nulltoleranse for mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, 449 
rasisme, trusler og vold. 450 

SV vil: 451 

• Innføre en norm som tilsier 15 elever pr. lærer de fire første årene og 20 elever pr 452 
lærer etter det  453 

• Ansette flere yrkesgrupper i skolen, som flere helsesøstre og mer merkantilt 454 
personale for å sikre at lærerne får mer tid til elevene. 455 
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• Utvide tilbudet om gratis aktivitetsskole til å gjelde hele byen, og stoppe den 456 
store prisøkningen for tilbudet.  457 

• Innføre leksefri fra første til fjerde trinn i løpet av perioden. Utvide dagens 458 
leksehjelpordning med et mål om at elevene skal gjøre seg ferdig med leksene på 459 
skolen.  460 

• Gjeninnføre skolefruktordningen, og gi et tilbud elevene god og næringsrik mat i 461 
løpet av skoledagen. 462 

• Tilrettelegge for sterkere elevdemokrati ved at elevrådene får egendisponert  463 
• budsjett som finansieres av kommunen.  464 
• Sikre nok lærlingplasser ved å stille større krav til bedrifter som vinner 465 

kommunale anbud, styrke opplæringskontorene og øke lærlingsinntak ved 466 
kommunens virksomheter.  467 

• At lærere i alle fag skal få like gode tilbud om etter- og videreutdanning, og at 468 
kompetanseutvikling først og fremst skal skje kollektivt og skolebasert, og ikke 469 
ved at enkeltlærere sendes bort på kurs.  470 

• Evaluere modellen for karakterbasert inntak til videregående skole for å 471 
motvirke at det dannes A- og B-skoler. 472 

• Innføre en felles rabattordning for barnehage og aktivitetsskole, slik at foreldre 473 
med barn begge steder får en samlet søskenrabatt.  474 

• Innføre en søskenrett, som gir alle barn i en familie rett til å gå på samme skole 475 
selv om skolegrensene endres.  476 

• Utvikle en alternativ modell for ressursfordeling i ungdomsskolen og 477 
videregående skole som i større grad enn i dag tar høyde for faktiske behov ved 478 
den enkelte skole, blant annet spesialundervisning og språklige behov.  479 

• Sikre god kapasitet for det økende elevantallet ved å raskere bygge skoler.  480 
• Arbeide for å forebygge frafall på videregående skole.  481 
• Innføre en ordning med politisk fravær på ungdomsskolen på lik linje med 482 

videregående skole, og gå gjennom fraværsreglementet for å tilrettelegge for 483 
større kulturelt og sportslig engasjement blant ungdom.  484 

DISSENS	  10	  	  485 
• Flertall: Gjennomføre prøveordninger med halvårsvurdering med karakterer 486 

først til sommeren på 8. trinn. (Borgen, Amundsen, Krogsæter Aarre, Bergmann, 487 
Ataei, Tetu Lima, Tørå Hagli, Tynning Larsen og Kristoffersen)  488 

• Mindretall: Gjennomføre prøveordninger med halvårsvurdering med karakterer 489 
først til sommeren på 10. trinn. (Johansen, Kværnes, Apenes, Lund Arnem, Haga 490 
og Ersfjord)  491 

Voksenopplæring	  492 
En god voksenopplæring er en god forutsetning for integrering og muligheter for studier 493 
og arbeid. Både mennesker med høyere utdanning, og mennesker uten skolegang, har 494 
rett og plikt til å lære norsk og til å kvalifisere seg for arbeidsliv eller videre studier i 495 
Norge. Den kommunale voksenopplæringen må ivareta et mangfold av deltakere med 496 
ulike behov og forutsetninger.  497 
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En stor andel av dem som kommer til Norge og Oslo i dag har liten eller ingen 498 
skolebakgrunn, og mange bærer på store traumer og psykiske og fysiske plager. Veien 499 
fram mot et B1-nivå er derfor lang. Oslo kommune må legge til rette for arbeidsplasser 500 
med andre språkkrav. 501 

SV vil:  502 

• Styrke karriereveiledningen og rådgivningstjenesten i Voksenopplæringen slik at 503 
deltakerne raskere kan komme ut i arbeidslivet eller ta videre utdanning.  504 

• At kommunen skal tilby rimeligere norskkurs og rådgivningstjeneste for 505 
arbeidsinnvandrere slik at de kommer raskt inn i arbeidslivet.  506 

• At klassestørrelsen må være pedagogisk forsvarlig og ta utgangspunkt i 507 
deltakernes skolebakgrunn, nivå og progresjon. Alfabetiseringsklasser og klasser 508 
på Spor 1 skal ikke ha mer enn 15 deltakere.  509 

• At deltakere uten fullført grunnskole skal få tilpasset basisopplæring i norsk, 510 
IKT, matematikk, samfunnsfag og naturfag. 511 

• At voksenopplæringen skal gi alle mulighet til å jobbe seg fram mot norskprøven. 512 
Det er denne dokumentasjonen på språkkunnskap som etterspørres i 513 
arbeidslivet.  514 

Studentbyen	  Oslo	  	  515 
Forskning og utdanning av høy kvalitet kan bidra til bærekraftig utvikling, verdiskaping 516 
og velferd. Høyere utdanning er først og fremst et nasjonalt ansvar, men Oslo SV vil at 517 
også kommunen skal satse på studentene og bidra til at hovedstaden blir landets beste 518 
studentby.  519 

Et tilstrekkelig antall studentboliger, god tilgang til kollektivtransport og et rikt og 520 
variert kulturtilbud er nødvendig for å gi like og gode muligheter til alle studenter.  521 

SV vil:  522 

• Bygge 4000 studentboliger innen 2020 i samarbeid med Studentsamskipnaden 523 
(SiO). 524 

• Låne bort egnede tomter til samskipnadens flyttbare modul-studentboliger. 525 
• Forskuttere statlige tilskudd til studentboliger.  526 
• Styrke kollektiv- og sykkeltilbudet ved de største utdanningsinstitusjonene, og 527 

ved de største studentbyene. 528 
• Bedre samordningen mellom SiOs velferdstjenester og kommunens tjenester. 529 
• Tilby flere studierelevante sommerjobber og praksisplasser i kommunen, 530 

gjennom å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og kommunens 531 
etater og virksomheter. 532 

• Innføre kulturkort for studenter. 533 
• Opprettholde studentrabatten på byens kollektivtilbud, og fjerne aldersgrensen 534 

for alle heltidsstudenter.  535 
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En	  god	  oppvekst	  for	  alle	  536 

Alle barn skal ha en god oppvekst. Mange barn og familier har behov for hjelp fra 537 
barnevernet, i kortere eller lengre tid. Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot 538 
barn er et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig sliter det lokale barnevernet med lave 539 
bevillinger, mange å hjelpe og ikke nok folk. Kutt i bydelsbudsjettene og dyre, private 540 
barnevernstjenester går utover hjelpetilbudet til byens barn. SV mener det er viktig å 541 
sikre at barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt får nødvendig hjelp og 542 
oppfølging. 543 

Vi må skape et godt samarbeid med andre faggrupper, instanser og organisasjoner for at 544 
barnevernet skal lykkes i sitt arbeid. SV vil styrke det forebyggende barnevernet ved at 545 
helsestasjonene med andre fagfolk, som for eksempel barnevernspedagoger. Barnehagen 546 
er også en viktig forebyggende funksjon.  547 

SV vil også styrke det forebyggende arbeidet i barnevernet gjennom pedagogisk-548 
psykologisk tjeneste, helsesøstrene, sosiallærerne og ved å styrke tiltak som SALTO-549 
prosjektet, som et kriminalitetsforebyggende tiltak i bydelene. 550 

SV vil:  551 

• Styrke samarbeidet mellom det kommunale barnevernet, NAV, stat og frivillige 552 
organisasjoner slik at barn får rett tilbud til riktig tid. 553 

• At terskelen for å sende bekymringsmeldinger til barnevernet skal senkes, ved å 554 
utvikle tiltak som styrker samarbeidet mellom barnevernet og andre som har 555 
meldeplikt til barnevernet og at alle ansatte i barnehager og skoler årlig trener 556 
på situasjoner der de har mistanke om at barn kan være utsatt for vold.  557 

• Styrke barneverntjenesten i bydelene med flere ansatte, avvikle anbudsutsettelse 558 
av barnevernstjenester og styrke barneverntjenestens kompetanse innenfor rus, 559 
psykiatri og traumeforståelse. 560 

• Bedre oppfølgingen av barn i fosterhjem. 561 
• At det forebyggende arbeidet mot vold mot barn, styrkes i alle bydeler. Ved blant 562 

annet å sikre foreldreveiledningskurs for barneoppdragelse uten bruk av vold 563 

Gode	  boliger	  til	  en	  levelig	  pris	  564 

Få	  fart	  på	  boligbyggingen	  565 
Alle skal ha råd til et sted å bo, men de høye prisene har ført til at mange har problemer 566 
med å skaffe seg bolig. 567 

En god boligpolitikk innebærer boområder med variert bebyggelse. Vi skal bygge nytt og 568 
ruste opp gammel bebyggelse. Den sikrer nærskoler, barnehager og idrettsanlegg, og 569 
sørger for gode muligheter for lokal næringsvirksomhet og tilgang til kunnskaps- og 570 
kulturtilbud. 571 

Det borgerlige bystyreflertallet har en usosial boligpolitikk. Det er tiltroen til markedet 572 
som styrer, og viljen til å sørge for at det bygges nok gode boliger, har manglet. Når det 573 
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er behov for boliger i et område, må kommunen sørge bygging. Dette må skje selv om 574 
private entreprenører eller boligbyggerlag ikke ønsker å bygge ut.  575 

SV vil:  576 

• Opprette et kommunalt tomteselskap, som skal ha i oppdrag å sørge for at tomter 577 
blir kjøpt og tilrettelagt for utbygging. Dette skal sørge for boligbygging der det 578 
trengs og ikke bare der kommersielle aktører har lyst til å bygge. 579 

• Opprette det kommunale foretaket Oslohus som blant annet skal være byggherre 580 
på tomter der ingen kommersielle aktører er villige til å bygge til en akseptabel 581 
pris 582 

• Sørge for at det bygges flere boliger rundt knutepunkter for kollektivtrafikk.  583 
• Sikre at når en utbygger får kjøpe en offentlig tomt for å bygge boliger, skal 584 

tomten falle tilbake til fellesskapet om ikke utbyggingen er i gang innen rimelig 585 
tid.  586 

• Gjennomgå måten byggesaker håndteres på for å fjerne unødvendig byråkrati. 587 

Leieboliger	  –	  et	  godt	  alternativ	  588 
Leieboliger skal være et godt alternativ til å eie. I dag er leiemarkedet en arena for 589 
boligspekulasjon. Private kjøper opp bygårder og leiligheter og leier ut til svært dyre 590 
priser. 591 

For å sikre hjem til alle som trenger det vil Oslo SV danne et kommunalt foretak som 592 
skal bygge og drifte utleieboliger som skal leies ut til kostpris. Vi vil dessuten fremme 593 
leie-til-eie-ordninger, der du etter hvert kan kjøpe leiligheten du leier. Slik får flere 594 
mulighet til å eie egen bolig.  595 

SV vil:  596 

• At kommunen benytter muligheten til å kjøpe minst 10 prosent av nye boliger i 597 
borettslag og sameier. SV vil også jobbe for å selge boliger i områder med stor 598 
tetthet av kommunale boliger for å kunne kjøpe nye et annet sted.  599 

• At kommunen krever en andel av boligene som betaling for tomta, der det bygges 600 
på kommunal grunn. 601 

• Ruste opp boligene kommunen eier og sikre at kommunen ikke bruker egne 602 
leieboliger til å tjene penger. 603 

• At kommunale boliger har lavere leie enn markedsleie. 604 

Gode	  bomiljøer	  605 

SV vil skape gode bomiljøer overalt i Oslo og gjennom byutviklingen bidra til å utjevne 606 
sosiale forskjeller. I dag får noen områder i byen langt mer forurensende trafikk og 607 
belastende virksomhet enn andre. SV vil arbeide for løsninger som reduserer 608 
miljøbelastningene.   609 

Når nye boområder skal bygges, må vi legge til rette for at folk skal kunne ha 610 
barnehager og skoler i nærheten, for at det skal være gode og nære kollektivløsninger og 611 
for at alle skal ha god tilgang til natur- og grøntområder.  612 
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SVs mål er at byutviklingen skal komme folk flest til gode. Det er de folkevalgte som 613 
skal styre hvordan byen skal se ut, hvordan den skal vokse og utvikle seg, ikke 614 
markedskreftene. Byen blir ikke et godt sted å leve i hvis kommersielle interesser får 615 
fritt spillerom.  616 

I dag er om lag halvparten av de kommunale boligene å finne i de tre bydelene i indre-617 
øst. Oslo kommune må ha et langt bedre botilbud til vanskeligstilte enn det kommunen 618 
har i dag, og disse boligene må spres langt bedre. 619 

SV vil:  620 

• Sikre offentlig sjøtilgang når nye områder langs fjorden bygges ut, ikke minst 621 
vestover  622 

• Gjøre satsinger som den på Tøyen, i Oslo-Sør og i Groruddalen til mer 623 
permanente programmer for å løfte viktige deler av byen.  624 

• Skape reklamefrie soner ved barnehager, skoler, høyskoler og universitet, samt 625 
på torg og plasser i byen.  626 

• Forbeholde en større del av parkeringsplassene i sentrum til bilkollektiver  627 
• At de kommunale leilighetene må spres utover i bydelene, og boligmassen må 628 

spres godt og jevnt i bydelen.  629 
• At alle som kommer ut fra institusjonsopphold eller fengsel må tilbys en 630 

kommunal bolig dersom de trenger det, og få bo-oppfølging når de trenger det.  631 
• Ta igjen etterslepet og øke satsingen på vedlikehold og rehabilitering av 632 

kommunale bygg.  633 

DISSENS	  11	  634 
• Flertall: Stryke formuleringen under. (Borgen, Ataei, Johansen, Amundsen, 635 

Krogsæter Aarre, Bergmann, Kværnes, Tetu Lima, Apenes, Lund Arnem, Tørå 636 
Hagli, Tynnning Larsen, Kristoffersen og Ersfjord)    637 

• Mindretall: Slå sammen Oslo og Akershus til ett fylke for å kunne drive regional 638 
planlegging av boliger, arbeidsplasser og samferdsel. (Myhr og Haga)  639 

En	  mangfoldig	  by	  640 

Mange opplever rasisme og diskriminering i sin hverdag. SV kjemper for en antirasistisk 641 
by der det er rom og like muligheter for mennesker med ulik etnisk eller religiøs 642 
bakgrunn.  643 

Oslo er en mangfoldig by. Oslos barn og unge vokser i økende grad opp med flere språk, 644 
og noen av dem har lite kontakt med norsk før skolestart. Evalueringen av 645 
forsøksordningen med gratis halvdagsplass i barnehagene viser at barn lærer bedre 646 
norsk, blir mer sosialt kompetente, mer integrerte og klarer seg generelt bedre på 647 
skolen. Derfor vil SV utvide ordningen med gratis halvdagsplass til å gjelde flere barn og 648 
flere bydeler.  649 

Samtidig anerkjenner SV den ressursen flerspråklighet er. Vi trenger mennesker med 650 
flerspråklig kompetanse i arbeidslivet, og det er sløsing med ressurser ikke å 651 
videreutvikle den kunnskapen mange barn allerede har. 652 
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Ofte er det de som har mest bruk for et fritidstilbud, som bruker det minst. Derfor vil SV 653 
gjøre det billigere å bruke idrettstilbud og andre fritidstilbud, og sørge for at informasjon 654 
om disse tilbudene blir tilgjengelig i barnehager og på skoler.  655 

For å skape et mest mulig inkluderende arbeidsliv må kommunen bruke kvotering for å 656 
få med flere personer med minoritetsbakgrunn inn i kommunen, deriblant ledelsen.  657 

SV vil:  658 

• Sørge for tilbud om åpne barnehager over hele byen.  659 
• Styrke barneverntjenestens kompetanse i flerkulturell forståelse, innføre 660 

dialogprosjekt mellom innvandrergrupper og barnevernet i bydelene. 661 
• Bekjempe rasisme og antisemittisme, og fremme toleranse, likestilling og 662 

mangfold. 663 
• Tilby gratis norskopplæring også til arbeidsinnvandrere fra land innenfor EØS-664 

området. 665 
• Legge til rette for norskopplæringstilbud med barnepass 666 
• Gi forsterket norskundervisning på skoler og barnehager med behov  667 
• Tilby barn og unge som ønsker det morsmålsopplæring på ulike nivåer så langt 668 

det er praktisk mulig 669 
• Ha universelle velferdstilbud tilpasset behovene til ulike grupper av brukere, 670 

også personer med minoritetsbakgrunn 671 
• Øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn med kvotering i Oslo kommune   672 
• Støtte frivillige organisasjoner som jobber med integrering ,utøver ulike 673 

flerkulturelle aktiviteter eller jobber for å inkludere personer med 674 
minoritetsbakgrunn,  675 

• Opprette et internasjonalt kulturhus  676 
• At kommunen bygger ut kvalifiseringstilbud for å få innvandrerkvinner ut i 677 

arbeidslivet. 678 
• Styrke arbeidet mot tvangsekteskap.  679 

Regnbuebyen	  680 

Det er i våre lokalsamfunn vi lever våre liv, og et lokalt perspektiv på hvordan seksuelle 681 
og kjønnsminoriteter blir møtt i det lokale velferdstilbudet må prioriteres. Særlig viktig 682 
er dette i de tjenesteområdene som kommer tettest innpå privatlivet til hver 683 
enkeltperson, nemlig oppvekst, helse og omsorg.  684 

Skoler og lokale utdanningsmyndigheter må prioritere å skape inkluderende 685 
læringsmiljø for alle elever, studenter og ansatte. Skolen er en viktig arena for å 686 
motarbeide mobbing og vold knyttet til seksuell orientering og kjønnsuttrykk.  687 

LHBT-befolkningen (Lesbiske, homofile, biseksuelle og transepersoner) har generelt en 688 
god helsesituasjon som ikke skiller seg vesentlig fra befolkningen for øvrig. Det å tilhøre 689 
en seksuell eller kjønnsminoritet kan likevel medføre stress og usikkerhet i møte med 690 
helsevesenet. LHBT-personer skal møtes med åpenhet, respekt og kompetanse som 691 
mottagere av helse- og omsorgstjenester i vår kommune. Eldre som innlegges til opphold 692 
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i institusjon i dag har vokst opp i en tid med liten aksept for homofili. Å bli møtt med 693 
respekt og åpenhet i en slik situasjon er svært viktig og er noe som krever 694 
oppmerksomhet og bevissthet fra institusjonens ledelse. 695 

LHBT-personer med innvandrerbakgrunn opplever ekskludering, og at mange av de 696 
rettighetene som majoritetsbefolkningen tar for gitt er utenfor rekkevidde. Mange 697 
opplever dobbel diskriminering, for eksempel kan en kvinne være både lesbisk og mørk i 698 
huden som gjør at samme person kan utsettes for både rasisme, kjønnsdiskriminering og 699 
homofobi. Dette er viktige perspektiver som må tas med i integreringsarbeidet i 700 
kommunen.  701 

SV vil:  702 

• at LHBT-perspektivet må tas med i integreringsarbeidet i kommunen. 703 
• øke kunnskapsnivået om LHBT-helse blant fastleger.  704 
• gjennomføre regelmessig kompetanseheving av ansatte i barnehager og 705 

grunnskolen om LHBT-befolkningen.  706 
• at skolebibliotekene i Oslo skal ha et utvalg av skeiv litteratur og 707 

informasjonsmateriell om LHBT. 708 
• sikre at alle elever på grunnskolen mottar informasjon om LHBT på en slik måte 709 

at elever trygt kan være åpne om seksuell orientering og kjønnsuttrykk.  710 
• LHBT-organisasjoner må få tilgang til å drive informasjonsarbeid i grunnskolen. 711 
• legge til rette for at LHBT-personer også kan leve med sin seksuelle identitet i 712 

sin alderdom, i eldresentre, på sykehjem og lignende. 713 

Aktive	  seniorer	  	  714 

Det skal være godt å bli gammel i Oslo, men dessverre opplever mange eldre det ikke 715 
slik. I Oslo skal eldre kunne leve aktive liv. SV vil satse på møteplasser som lokale 716 
eldresenter og på å utvikle en kulturpolitikk for eldre som gir kommunal støtte til tiltak 717 
som senioruniversitetet, konserter o.l.  718 

De fleste eldre mennesker, ønsker å bo hjemme. Kommunen skal bidra med råd og 719 
veiledning til hvordan befolkningen kan tilpasse boligene sine. Når det blir behov for 720 
det, skal alle ha tilgang på gode og fleksible hjemmetjenester. Stoppeklokkene skal 721 
fjernes og erstattes av en tillitsreform med helhetlige, behovsprøvde omsorgsplaner der 722 
den som trenger tjenesten og de ansatte utformer tilbudet sammen. 723 

Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det, og bemanningen skal 724 
være godt kvalifisert og ivareta den enkeltes behov for omsorg og helsehjelp. Dette 725 
innebærer også nødvendig legedekning og at demente får god omsorg gjennom 726 
demensteam. Alle har rett til en verdig alderdom, uavhengig av klassebakgrunn, 727 
seksuell orientering, kjønn og etnisitet.  728 

Trygg omsorg er en rettighet og et samfunnsansvar. SV vil fjerne aktører som reduserer 729 
kvaliteten og forringer arbeidsforholdene for å tjene ekstra penger. Innsyn i vaktplaner 730 
og faktisk bemanning på alle byens sykehjem skal innføres, og kontrakter med 731 
kommersielle aktører skal ikke fornyes. 732 
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Oslo trenger omsorgsboliger og bedre utbygging av Omsorg+ uten aldersgrense. 733 
Bydelene skal ha en helhetlig tjeneste der frivillighetskoordinator inngår, og brukeren 734 
selv har innvirkning på hjelpen de mottar.  735 

SV vil:  736 
• Avvikle aldersgrensen på Omsorg+ og andre omsorgstilbud for eldre.  737 
• Bygge ut dagsentertilbudet. 738 
• Innføre frivillighetskoordinatorer ved alle sykehjem. 739 
• Opprette et tilstrekkelig antall demensteam.  740 
• Innføre en tillitsreform i eldreomsorgen der brukere og ansatte får større 741 

fleksibilitet når det gjelder varighet og karakter på hjelpen.  742 
• Gjennomføre et bredt forskningsprosjekt blant byens eldre for å finne hvordan 743 

fremtidens omsorg og botilbud kan tilpasses behov og ønsker best mulig. 744 
• Gi veiledning og praktisk hjelp for eldre som selv ønsker å opprette bofelleskap. 745 
• Sikre et rikt kulturtilbud for de som bor i byens sykehjem. 746 
• Sikre heltidsstillinger for ansatte i eldreomsorgen blant annet gjennom økt 747 

grunnbemanning. 748 
• Ha fullgode kjøkken tilknyttet alle sykehjem – mat er en av de avgjørende 749 

faktorene for eldres trivsel og helse. 750 
• bevare og etablere nye eldresenter i Oslo.  751 

DISSENS	  12	  	  	  752 
• Flertall: Overføre driften av sykehjemmene til bydelene (Amundsen, Bergmann, 753 

Apenes, Lund Arnem, Tørå Hagli, Ersfjord og Ataei)  754 
• Mindretall 1: Utrede om driften av sykehjemmene skal tilbakeføres til bydelene 755 

(Krogsæter Aarre, Myhr, Kværnes, Tetu Lima, Haga og Kristoffersen)  756 
• Mindretall 2: Overføre driften av sykehjemmene til regionale sykehjemsforetak 757 

som driftes av de berørte bydeler (Borgen, Johansen og Tynning Larsen)  758 

En	  tilgjengelig	  by	  759 

Oslo skal være en tilgjengelig by. I dag er mange skoler og offentlige bygg vanskelig 760 
tilgjengelige for folk med funksjonsnedsettelser. Kollektivtransporten er ikke godt nok 761 
tilrettelagt for rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne.  762 

Derfor vil Oslo SV sørge for at byens tjenestetilbud, parker, kulturtilbud og liknende 763 
skal kunne brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne.  764 

SV vil:  765 

• At all ny boligmasse i Oslo skal ha universell utforming, og at dette også gjelder 766 
studentboligene.  767 

• At kommunen skal kvotere inn personer med nedsatt funksjonsevne til 768 
kommunale stillinger. 769 

• At kommunen skal, sammen med funksjonshemmedes organisasjoner og Ruter, 770 
gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig.  771 

• Sikre tilgjengelige barnehage- og skolebygg i hele Oslo.  772 
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En	  levende	  kulturby	  773 

Et mangfold av ytringer er sentralt for et demokrati og et godt samfunn. Markedet alene 774 
kan ikke sørge for dette. Det er en av de viktigste grunnene til at vi har en offentlig 775 
kulturpolitikk. Kulturtilbudet skal egge fantasien, inspirere, provosere og gi livskvalitet 776 
til byens innbyggere. Kultur i en mangekulturell by handler også om å skape 777 
møteplasser. God kulturpolitikk er god eldrepolitikk, ungdomspolitikk og 778 
integreringspolitikk.  779 

Det borgerlige bystyreflertallet har over lengre tid forsømt sitt ansvar for kulturlivet. 780 
Oslo kommune må ha en mer aktiv kulturpolitikk. SV vil satse mer på festivalene, 781 
museene, teatrene og frivillige kulturlivet. 782 

I Oslo er kulturskolen dårligere utbygd enn i de fleste norske kommuner og 783 
kulturtilbudet i bydelene lider under mangeårige kutt. SV vil i perioden særlig prioritere 784 
Deichmanske bibliotek og Oslo musikk- og kulturskole.   785 

SV vil: 786 

• Satse på Deichmanske bibliotek. Et nytt hovedbibliotek i Bjørvika vil gi et 787 
etterlengtet løft, men filialnettet må bevares og bygges ut i takt med at byen 788 
vokser.  789 

• Bevare og styrke fritidsklubbene også som et tilbud til ungdom over 18 år. 790 
• Doble kapasiteten på Oslo musikk- og kulturskole i løpet av fireårsperioden og ha 791 

tilpassede lokaler, såkalte kulturstasjoner, i alle bydeler. 792 
• Innføre gratis behovsprøvde plasser i kulturskolen og en gradvis nedtrapping av 793 

pris per plass. 794 
• Tilby rimelige lokaler, med langsiktige leiekontrakter for profesjonelle kunstnere, 795 

band, korps og annen frivillig kulturaktivitet.  796 
• At kommunen har en handlingsplan for å styrke korps, kor og frivillig kulturliv i 797 

byen. 798 
• Utvikle en filmdistribusjonspolitikk for ikke-kommersiell film, for eksempel 799 

gjennom støtte til filmfestivaler og -klubber. 800 
• Gi skolene økte midler til å besøke i byens kulturinstitusjoner. 801 
• Sørge for at bydelene lager kulturpolitiske handlingsplaner. Disse må omfatte et 802 

mangfold av kulturtilbud tilpasset befolknings- og alderssammensetningen i hver 803 
bydel.  804 

• Bygge kulturhus i Søndre Nordstrand. 805 
• Etablere et akvarium i Fiskevollen. 806 

Et	  bredt	  idrettstilbud	  807 

Idrett og friluftsliv er viktig for folkehelsa, for inkludering og for utfoldelse. Vi vil at det 808 
skal være gøy, lett tilgjengelig og billigere å drive med idrett i Oslo. Derfor vil vi bygge 809 
nye idrettsanlegg i takt med befolkningsveksten. 810 



 23 

SV prioriterer breddeidretten. Tilgangen til flerbrukshaller og idrettsanlegg er for 811 
dårlig. Vi mangler løkker, lekeplasser og skateramper er der barn og unge kan boltre 812 
seg, og Oslo mangler en skikkelig ishall.  813 

Alle barn skal lære å svømme. Oslo-badene skal driftes av kommunen og det er viktig at 814 
badene er tilgjengelige for hele byens befolkning. God svømmeopplæring for alle er 815 
viktig, og SV vil prioritere svømmeopplæringa i denne perioden. For mange er 816 
manglende svømmehaller og prisen til hinder. Derfor må det bygges flere svømmehaller 817 
og prisen for å bruke dem må bli lavere. 818 

SV vil legge til rette for selvorganisert idrett, lek og fysisk aktivitet for hele 819 
befolkningen.  820 

SV vil: 821 

• Ruste opp eksisterende idrettsanlegg og bygge flere.  822 
• Sørge for grønn byutvikling med sykkelveier, badeplasser, løkker, skateparker og 823 

skøytebaner.  824 
• At alle skolebarn skal ha minst 40 timers svømmeundervisning, og at alle skoler 825 

skal ha lett tilgang på svømmehall. Hver bydel skal ha minst ett bad.   826 
• At Oslo kommune kjøper tilbake Sagene bad og åpner det for byens befolkning 827 
• At alle bydeler skal ha lokale utlånslager av idretts- og fritidsutstyr. 828 
• Etablere utendørs treningsapparater i parker.  829 
• Forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering i idrettsmiljøer og jobbe for et 830 

idrettstilbud hvor alle kan delta.  831 
• Bygge om Frognerbadet til helårsvømming, etablere et saltvannsbad i Oslo samt 832 

ha varmtvannsbasseng i alle nye bad.   833 
• Bygge nye bad på Rommen/Stovner, Mortensrud og Manglerud, samt rehabilitere 834 

Holmlia bad.  835 
• Bygge ny ishall på Jordal 836 

Et	  trygt	  arbeidsliv	  837 

Oslos innbyggere fortjener heltidsstillinger og trygge arbeidsforhold. Oslo kommune skal 838 
sørge for et seriøst og godt arbeidsliv. De lavtlønnede i kommunen må få et løft. Ansatte 839 
må tas med på lag som en ressurs, heller enn å frykte bråk om man tar opp 840 
arbeidsvilkårene sine.  SV vil jobbe mot diskriminering på kommunale arbeidsplasser og 841 
oppfordre til åpenhet om seksuell identitet.  842 

Gjennom underbetaling, svart økonomi og uoversiktlige kjeder av underleverandører, tar 843 
kriminelle selskaper ut stor profitt. Ansatte og seriøse selskaper som følger spillereglene 844 
blir taperne. SV vil sette til verks effektive mottiltak i samarbeid med fagbevegelsen for 845 
å endre på dette.  846 

SV vil: 847 

• Gjennomføre en forsøksordning med sekstimersdag 848 
• Ikke inngå avtaler med leverandører som nekter tariffavtale med sine ansatte. 849 
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• Kontraktfeste regler som sikrer at kommunens leverandører kun kan ha to nivå 850 
av underkontrakter,  hvor kommunens avtalepart er ansvarlig for oppfølging av 851 
lover og tariffavtaler. 852 

• At ufaglærte som jobber i barnehager og på sykehjem får muligheten ti å ta 853 
fagbrev eller relevant høyskoleutdanning. 854 

• Innføre en sertifiseringsordning med prikkbelastning, hvor selskaper faller ut av 855 
kommunens liste over mulige leverandører når de får et visst antall prikker. 856 

En	  næringsvennlig	  by	  857 

Byutviklingen i Oslo  styres I alt for stor grad av kapitalinteresser. Byrommet preges av 858 
at store næringsaktører får legge premissene.  859 

SV vil legge til rette for en god og variert næringsutvikling for å sikre byens befolkning 860 
arbeidsplasser, samt gi en trygg tilgang på varer og tjenester som Oslo trenger.  861 

Nye boområder må få rom for næringsliv som gir gode tilbud til innbyggerne. Ved å sikre 862 
bredden i næringslivet plass i alle planer og vedtak om byutvikling, ønsker SV å gi 863 
innbyggere på tvers av byen gode nærmiljø i samarbeid med lokalsamfunnet og 864 
kommersielle aktører. 865 

Det er viktig å sørge for seriøse næringsaktører. SV vil derfor at kommunen skal slå 866 
hardt ned på kriminelle og andre som ikke følger reglene i arbeidslivet. Anstendige 867 
bedrifter og foretak er avhengig av en kommune som ikke belønner juks. 868 

Fordi gode offentlige tilbud er god næringspolitikk, ønsker SV at kommunen bør eie mer 869 
næringseiendom for deretter å sikre variert næringsutvikling gjennom utleiepolitikken. 870 

SV vil: 871 

• Gi gründere mulighet til å få låne kommunale kontorlokaler i oppstartsfasen. 872 
• Sikre offentlig styring og drift av viktig infrastruktur, deriblant Oslo Havn og 873 

andre kommunale foretak. 874 
• At Oslo kommune skal sette krav til arbeidsvilkår blant sine leverandører, ved å 875 

innføre nulltoleranse og karanteneordninger for alvorlige brud på arbeidsmiljø- 876 
og allmenngjøringsloven. 877 

• Digitalisere alle søknads og saksbehandlingssystemer. 878 
• Utrede muligheten for et differensiert avgiftssystem i byen, slik at bedrifter .som 879 

driver sosialt og miljømessig godt, får lavere avgifter for kommunale tjenester. 880 
• Sørge for at behovet næringslivets varetransport ivaretas i bilfrie 881 

sentrumsområder. 882 
• Bidra til å gjøre UNiK-merkinga (UNiK – Bevegelsen for et unikt urbant miljø) 883 

byomfattende. 884 
• Sikre fortsatt offentlig eierskap i Hafslund  885 
• Sikre fortsatt miljøvennlig godstransport i Groruddalen blant annet ved å sørge 886 

for     lokalmiljøvennlig videreutvikling av Alnabruterminalen. 887 
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Et	  styrket	  folkestyre	  888 

For SV er forsterkning og utvidelse av demokratiet grunnleggende. I dag opplever for 889 
mange at de ikke har påvirkning på beslutninger som gjelder dem. Mangeårige kutt i 890 
bydelsbudsjettene har gitt for dårlige tjenester og et bydelsdemokrati som er redusert til 891 
å bestemme hvilke viktige tjenenester som skal kuttes ytterligere. 892 

Demokratiet svekkes også gjennom kommersialisering av barnehager og sykehjem. 893 
Kommersielle aktører tar ut store overskudd som burde blitt brukt på å styrke 894 
tjenestene. De samme aktørene får alt for stor makt over tjenestetilbudet 895 

Kommunen er til for byens befolkning. SV vil at kommunen skal være mer åpen og 896 
gjennomsiktig. Budsjetter og kommunale dokumenter skal være forståelige, og folk skal 897 
ha innsyn. Folk skal nå fram, hverdagsproblemene skal løses, og vedtak som er fattet 898 
skal følges opp. Kommunen må styrke de felles arenaene for debatt i byen.  899 

SV vil: 900 

• Styrke bydelenes budsjetter. 901 
• Stanse konkurranseutsettingen av kommunale virksomheter.   902 
• At alkoholbevillinger, skjenketider og lokale byggesaker utenfor Oslo sentrum 903 

avgjøres i bydelsutvalgene.  904 
• Legge til rette for at alle innbyggere får sterkere mulighet til å påvirke 905 

beslutningene gjennom at bydelene kan iverksette deltakende budsjettering. 906 
• Innføre stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. 907 
• Ha utvidet bruk av folkeavstemninger.   908 
• Stimulere til en bedre bydelsoffentlighet gjennom en egen mediestøtte.  909 

Internasjonal	  solidaritet	  910 

Som en rik by i et rikt land har Oslo et ekstra ansvar for å henvende seg til de som ikke 911 
er like godt stilt som oss. Oslo skal henvende seg til regjeringen og be om å få ta ansvar 912 
for betydelig flere mennesker som lider nød. 913 

Oslo skal være en raus og varm storby. Byen består av et mangfold av nasjonaliteter og 914 
kulturer, og SV vil at Oslo skal være et bevis på at migrasjon skaper innovasjon - en by 915 
rikere på kultur og forståelse.  916 

Det er også viktig at Oslo er en etisk aktør som tar hensyn til ILOs kjernekonvensjoner, 917 
menneskerettighetene, hensyn til miljøvennlig og rettferdig handel og boikott av 918 
skatteparadiser. 919 

SV vil: 920 

• At Oslo kommune aktivt skaffer seg nye samarbeids- og vennskapsbyer for felles 921 
utveksling av idéer og solidaritet.  922 

• At Oslo kommune tar i mot flere flyktninger.  923 
• At ordføreren i Oslo slutter seg til det internasjonale oppropet "Mayors for Peace", 924 

som har avskaffelse av atomvåpen som mål. 925 
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• Ha en generell etikkplan for offentlige innkjøp av varer, tjenester og i 926 
arbeidslivet. Planen vil gjelde for alle bydeler. 927 

• At Oslo kommune støtter opp om BDS-konseptet (Boikott, Deinvestering og 928 
Sanksjoner) som omfatter selskaper som tjener på Israels okkupasjon av 929 
Palestina.  930 


