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Som et sosialistisk, 
feministisk og antirasistisk 
parti, ønsker Sagene SV 
et samfunn hvor vår frihet 
og trygghet garanteres av 
et sterkt fellesskap. 

Spørsmål? Send oss en mail på: sagene@sv.no
Følg oss på facebook.com/sagenesv for oppdateringer om valgkampen
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Sagene skal være en god og tygg bydel å bo i for alle! 
For å få til dette må vi utjevne forskjellene i byen 
vår og gi alle like muligheter, i ulike faser av livet.  
Bydelsprogrammet du holder i hånda nå er vår politikk 
for hva vi ønsker å jobbe for de neste fire årene. 

God lesning!
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Oslo vokser hurtig, og Bydel Sagene er Oslos 
tettest befolkede bydel. Mange av byens nye 
boliger bygges her i indre øst. Sagene er et 
godt sted å bo, og befolkningsveksten gir både 
muligheter og utfordringer. 

Sagene SV vil legge til rette for en grønn og sosial 
byutvikling, slik at Sagene kan være en bydel for 
mennesker i alle aldre og livsfaser. Sagene SV vil 
alltid prioritere gange, sykkel og kollektivt foran 
privatbilisme.   

Sagene SV vil redusere biltrafikken i bydelen for å 
bedre luftkvaliteten, sørge for tryggere skoleveier og 
bedre fremkommeligheten for gående og syklende. 

Dette vil vi gjøre blant annet ved å:

• Innføre beboerparkering og flere enveiskjørte gater.

• Jobbe for ny sentrumstunnel for T-banen med stopp 
på Sagene.

Klima og byutvikling
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• Jobbe for gratis kollektivtransport før morgenrushet for å 
bedre kapasiteten på busser og trikker i rushtiden.

• Etablere fartsdempende tiltak.

• Arbeide for et bedre, mer sammenhengende og mer 
finmasket sykkelveinett. 

• Øke bomsatsene og etablere flere bomstasjoner.

Sagene SV vil også:

• Jobbe for flere minigjenbruksstasjoner i bydelen.

• At bydelen tilbyr gratis dyrkningskasser til borettslagene 
som ønsker det. 

• Fjerne all oljefyring i bydelen. 

• At det i nye utbyggingsområder må tilrettelegges med 
sosial infrastruktur. 
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SV ønsker at Sagene skal være et trygt sted å 
vokse opp, med gode barnehager, gode skoler 
og et variert fritidstilbud. Sagene SV har store 
ambisjoner for skolen. Uavhengig av barnas 
bakgrunn skal skolen gi alle like muligheter. 

Gjennom en sterk offentlig fellesskole skal alle barn 
og unge sikres kunnskap og ferdigheter til å møte 
voksenlivet. Skolen og barnehagen skal være et sted 
hvor læring, kreativitet og fellesskap står i sentrum. 
Utdanning skal motvirke og utjevne sosial ulikhet.

Sagene SV vil:

• Ha to barnehageopptak i året og sørge for at alle barn 
får plass i barnehage når de trenger det.

• At alle skolebarn på 1. til 4. årstrinn får gratis 
aktivitetsskole.

• Arbeide for å redusere prisene på barnehage, blant 
annet ved å innføre gratis kjernetid for 3-5 åringer.

• Videreføre tilbudet om åpen barnehage, og la det være 
gratis.

En bydel for barn og unge
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• Sørge for at alle barn får lære norsk før skolealder.

• Arbeide for flere barnehageansatte med fagutdanning og 
flere mannlige ansatte.

• Bedre uteområder og utendørsmuligheter for barnehagene.

• At faglige vurderinger, ikke de økonomiske rammene, skal 
styre bydelens barnevern. SV vil satse på kommunale 
framfor private barnevernstiltak.

• Videreutvikle samarbeidet mellom barne- og 
ungdomssektoren og barnevernet, og sørge for godt 
forebyggende arbeid. Barn og unge med særlige utfordringer 
skal få rett hjelp til rett tid.

• Styrke og videreutvikle bydelens ulike leksehjelptilbud.

• At mindreårige asylsøkere skal få like gode barnevernstilbud 
som andre barn.

• Sørge for barnevennlige uteområder i nye byggeprosjekter. 

• Videreføre og prioritere de aktivitetene og tilbudene bydelen 
har for barn og unge om sommeren.

• Åpne en ungdomsklubb på Sandaker.
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De høye boligprisene på Sagene virker 
ekskluderende, og fører til at mange ikke har 
mulighet til å bli boende i bydelen. Det skal være 
mulig for unge voksne å få seg et sted å bo uten 
å være avhengige av hjelp fra foreldre. 

Sagene SV mener at kommunen må være en aktiv 
pådriver for å bygge nye og varierte boliger, tilpasset 
behovet i den enkelte bydel, fremfor behovet til 
kommersielle aktører. Kommunen må også bidra med 
rimelige utleieboliger for å begrense boligspekulasjon 
på leiemarkedet. SV vil gjøre det enklere å komme inn 
på boligmarkedet for enslige, unge og vanskeligstilte 
gjennom et nært samarbeid med Husbanken.

Sagene SV vil:

• Ha kommunale tomteselskaper som legger til rette for 
en sosial boligutbygging. 

• Avvikle markedspris (gjengs leie) for kommunale 
boliger. Boligene må leies ut til kostpris.

• At kommunale boliger fordeles mer jevnt, både mellom 
bydelene og innad i Sagene bydel. Sagene SV ønsker 

En boligpolitikk 
som favner alle
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å beholde antallet kommunale leiligheter i bydelen som i 
dag, men i Oslo totalt sett må antallet økes; økningen må 
derfor skje i andre bydeler enn Sagene. SV vil at kommunen 
benytter seg av retten til å kjøpe leiligheter i nye borettslag 
og sameier.

• Fortsette arbeidet med å bedre boforholdene i de kommunale 
gårdene. Sagene SV vil bygge ut bydelens bomiljøtjeneste, og 
få inn bomiljøvaktmestere på daglig basis.

• At det vellykkede bomiljøprosjektet i Drøbaksgata 1 
videreføres permanent, og erfaringene fra prosjektet 
overføres til flere kommunale gårder enn i dag. Området 
rundt Haarklous plass må prioriteres. 

• At det ikke skal tas utbytte fra Boligbygg KF. Overskudd må 
tilbakeføres til de kommunale boligene.

• At bostøtten knyttes til en bolig- og leieprisindeks, for å 
hindre at den reelle verdien reduseres år for år.

• At det legges opp til en variert boligsammensetning i 
nye boligprosjekter, slik at det finnes boliger for ulike 
generasjoner og husholdningsstørrelser. Sagene trenger flere 
leiligheter tilpasset barnefamilier. 

• Føre en skjenkepolitikk som tar hensyn til behovet for gode 
og trygge bomiljøer i bydelen. 
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Bli medlem i SV:
Send «innmelding» til 2090
eller gå til sv.no/bli-medlem 
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Sagene er Oslos kulturbydel og har et aktivt 
idrettsliv. SV vil bidra til et så stort mangfold som 
mulig innenfor kulturelle og sportslige aktiviteter. 
Ikke minst vil vi satse på frivillige grupper og lag 
fordi de gir mulighet for den enkelte til å utvikle 
sine kreative og sportslige egenskaper innenfor 
et fellesskap.

Sagene SV vil:

• Ha lengre åpningstider og et mer variert kulturtilbud 
ved bydelens bibliotek på Sandaker.

• Jobbe for flere gratistilbud innen idrett og kultur til 
barn og unge i bydelen. Vi ønsker å etablere et tettere 
samarbeid med bydelens idrettslag.

• Jobbe for flere idrettsanlegg i bydelen, samt sørge for 
vedlikehold av eksisterende anlegg. Ved etablering av 
nye anlegg må behovene til barn og unge komme først.

• Kreve at kommunen kjøper og gjenåpner Sagene 
folkebad, og jobbe for å åpne et nytt folkebad på Storo.

En kultur- og idrettsbydel 
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• SV vil prioritere svømmeopplæring til barn og unge i 
bydelen.

• At nye skoler skal bygges med flerbrukshaller. 

• Prioritere tilskudd til frivillige organisasjoner og lag høyt; 
spesielt organisasjoner som jobber for integrering og/eller 
med flerkulturelle aktiviteter.

• Fortsette å støtte kulturtilbud i bydelen. Kulturtilbudene er 
en berikelse for Sagene!

• Ha øvingslokaler til ungdom og støtte bydelens korps.

• At Sagene skal fremme all kunst, også gatekunst, og bevare 
bydelens graffitivegg. 

• Legge til rette for bydelens festivaler; herunder Elvelangs i 
fakkellys og sommerkonserten på Myraløkka. 

SV vil jobbe for flere 
idrettsanlegg i bydelen
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For Sagene SV står raushet, mangfold og 
solidaritet sentralt, både i og utenfor bydelen. 
Sagene skal være en inkluderende bydel hvor du 
blir tatt vare på, uavhengig av bakgrunn, etnisitet 
og livssituasjon. Derfor skal fellesskapsløsninger, 
likeverd og lik tilgjengelighet være styrende. 

Konkurranseutsetting av velferdstjenester skaper 
uforutsigbarhet, dårligere tilbud og et omfattende 
byråkrati. SV vil ikke sette velferdsoppgaver ut på 
anbud, men føre privatiserte og konkurranseutsatte 
tjenester tilbake til kommunen.

Sagene SV vil:

• Opprettholde og videreutvikle lavterskeltilbudene på 
seniorsenteret, helsestasjonen og frisklivssentralen.

• Si nei til stoppeklokkeomsorg. Hjemmetjenesten skal gi 
hjelp basert på individuelle behov. Nye behov skal raskt 
gi endret hjelp.

En omsorgsbydel 
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• Øke bemanningen på sykehjemmene. Alle som trenger det 
skal få sykehjemsplass/heldøgnsomsorg. 

• Gi økt innflytelse til beboere og pårørende på sykehjem, blant 
annet gjennom tettere samarbeid med tilsynsutvalgene.  

• Fortsette å gi gratis trygghetsalarm til alle eldre som ønsker 
det.

• Styrke bemanningen ved bydelens helsestasjon, sikre at alle 
barn får det tilbudet de har krav på og sørge for at foreldre 
får tilstrekkelig oppfølging og veiledning. 

• Styrke kompetansen i flerkulturell forståelse i barnevern, 
helse- og omsorgssektor.

• Aldri gå inn for å kriminalisere fattigdom.



16

Sagene skal være en bydel med frisk luft og uten 
sjenerende støy. Våre parker og grøntområder 
skal være rom for rekreasjon og avkobling. Vi vil 
utvikle bydelens grøntområder for å gi beboerne 
enda større glede av bydelen.

Sagene SV vil sikre at parker og friområder bevares til 
rekreasjon, lek og idrettsglede ved å:

• Styrke driften av Torshovparken, Iladalen og 
Bjølsenparken, samt jobbe for at driften av bydelens 
parker tas tilbake i offentlig regi. 

• Styrke Voldsløkka som trygg lekeplass og idrettsarena, 
samt utvikle Torshovdalen for mer aktivitet og lek.

• Gi Geitmyra status som senter for urbant landbruk i 
Oslo og styrke den pedagogiske driften av Geitmyra 
skolehage. 

• Sørge for flere treningsapparater, toaletter, griller og 
benker i bydelens parker.

En grønn og aktiv bydel
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• Arbeide for en badeplass langs Akerselva, gjerne ved 
Myraløkka. 

• Bevare og gjøre bydelens parker mer attraktive; blant annet 
ved å bedre parkbelysningen.

• Fornye miljøsertifisering i alle bydelens tjenester. 

• Bevare og fullføre miljøparken Akerselva.
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Sagene SV vil styrke lokaldemokratiet. Flere 
beslutninger bør tas nærmere innbyggerne. Flere 
avgjørelser bør tas i bydelene, og bydelene bør 
få utvidet myndighet i plan- og reguleringssaker, 
skjenkesaker og saksfelt som berører 
lokalmiljøene spesielt. 

SV vil arbeide for at bydelsutvalget får råderett 
over egen administrasjon, ressurser og virkemidler. 
SV vil at kommunen skal ta et større ansvar for 
å gi alle en reell mulighet til å delta i de politiske 
beslutningsprosessene. 

Sagene SV vil:

• Arbeide for å ta tilbake kontrollen over omsorg og 
velferd, ikke konkurranseutsette.

• Arbeide for at flere oppgaver overføres til bydelen.

• Utvikle tjenestene i bydelen i samspill med de ansatte 
og deres organisasjoner.

En demokratisk, likestilt
og rettferdig bydel
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• At bydelen skal stille med lærlingeplasser innen relevante 
fagområder.

• Gi bydelens ansatte gode muligheter til faglig påfyll, videre- 
og etterutdanning. 

• Arbeide for likelønn for bydelens ansatte.

• At bydelen skal inngå en vennskapsavtale med en palestinsk 
by.

SV vil jobbe for at flere 
oppgaver overføres til 
bydelen



sv.no

Sagene: en bydel med omtanke for alle

Sagene SV kjemper for et mer rettferdig Oslo. Vi ønsker 
oss et samfunn hvor hensynet til mennesker og miljø er 

overordnet en kortsiktig økonomisk tenkning.

Som et sosialistisk, feministisk og antirasistisk parti, 
ønsker Sagene SV et samfunn hvor vår frihet og trygghet 
garanteres av et sterkt fellesskap. Vi vil ha deg med på 

laget for å skape en grønnere by, og en enda bedre bydel. 

Oslo er en klassedelt by med store forskjeller 
mellom øst og vest. Etter 18 år med borgerlig flertall i 

Oslo trengs et krafttak for å rette opp skjevhetene i byen. 
De store sosiale forskjellene skal utjevnes gjennom en 

god offentlig fellesskole og en velferdskommune basert på 
kvalitet, medvirkning og politisk styring. 

Sammen skal vi endre Oslo!

For Sagene SV er det et overordnet mål å bekjempe 
klasseforskjellene i Oslo. I dette programmet presenterer vi 

våre tiltak for å gjøre Sagene grønnere og mer rettferdig.

Bli medlem i SV:
Send «innmelding» til 2090

eller gå til sv.no/bli-medlem


