
Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Oslo SV, 05. 03. 2016 

Oslo skal være en by der alle har mulighet til å finne rimelige boliger å leie eller eie. 

Byens boligpolitikk domineres fullstendig av at kommersielle aktører har for stor makt. 

Dagens priser må ned, høye leiepriser gjør det vanskelig å etablere seg i et stadig dyrere 

boligmarkedet. Skal alle byens innbyggere få rett til et sted å bo, til en pris de kan betale, 

må fellesskapet ta et mye tyngre grep om boligpolitikken enn i dag. Oslos største 

byutviklingsprosjekt noensinne, Hovinbyen, må bli brukes til å innføre en utjevnende og 

rettferdig boligpolitikk.  

Offentlig boligpolitikk handler i dag først og fremst om å skaffe utsatte mennesker tak 

over hodet. SV ønsker en langt mer offensiv boligpolitikk der målet er at alle har et trygt 

hjem. For at alle som ønsker det kan eie sitt eget hjem og ingen skal måtte bo på gata, må 

vi sikre nok utbygging, også når kommersielle ikke bidrar.  

Oslo SV vil jobbe for: 

• Å opprette et kommunalt tomteselskap for å tilrettelegge for boligbygging 

• Å bruke kommunens mulighet til å kjøpe leiligheter i nybygg for å redusere 

den geografiske konsentrasjonen av sosialboliger 

• Å tilby SiO billige tomter for å bygge studentboliger 

• Å bruke kommunens muligheter innenfor kriterier fra Husbanklån for å sikre 

at flere kan benytte seg av offentlig boligfinansiering 

• Å sørge for at alle har et tak over hodet når de trenger det. Ingen skal sove ute 

i kulda 

• Å skaffe egnede og varierte boliger for flyktningene Oslo skal ta imot 

• Å trappe ned utbyttet fra kommunens boligselskap, for å sikre vedlikehold av 

boligene 

• Å sette i gang en storstilt kommunal utbygging av rimelige utleieboliger 

• Å gi leietakere i kommunale boliger mulighet til å inngå avtaler om leie til eie. 


