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Gamle Oslo Sosialistisk Venstreparti - for
rettferdighet og miljø
Gamle Oslo SV er lokallaget til SV - Sosialistisk Venstreparti i bydel Gamle Oslo.
SV er et sosialistisk, feministisk og antirasistisk miljøparti. Vi kjemper for rettferdig fordeling,
miljø og klima, mangfold og inkludering, gode oppvekstsvilkår for barn og unge og en trygg og
god eldreomsorg i bydelen.

Gamle Oslo - bydelen i våre hjerter!
Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som stadig flere
mennesker ønsker å bo i og dele sammen med oss; en bydel med parker og naturområder som
gir oss pusterom og plass. Vi i Gamle Oslo SV er stolte av å bo i en bydel med et stort mangfold
av kulturtilbud, idrettsmuligheter, bedrifter, arbeidsplasser, meninger og mennesker. Vi er stolte
over å ha fantastiske ansatte i bydelens virksomheter, og vi er spesielt stolte over alle
nabolagene, organisasjonene, klubbene, foreningene og privatpersonene som hver eneste dag
gjør en enorm frivillig innsats for å gjøre bydelen vår enda bedre for oss alle.

Gamle Oslo skal være en bydel for oss alle
Vi bor samtidig i en bydel med mye fattigdom og store sosiale ulikheter. For at vi skal fortsette å
styrke bydelens mangfold og særegenhet, må vi føre en raus og rettferdig politikk som gir alle
like muligheter. Det betyr å kjempe for rettferdighet i stort og smått og å ha best mulig offentlige
tjenester for innbyggerne i bydelen. For at Gamle Oslo skal være en bydel for alle, er vi også
avhengige av at kommunen og staten jobber sammen med oss - for eksempel med å utvikle en
ny boligpolitikk og en sysselsettings- og sosialpolitikk uten fattigdomsfeller.
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Oppvekst
Gamle Oslo skal være en god bydel å vokse opp i for alle, uavhengig av sosial og kulturell
bakgrunn. En god barnebydel er en bydel som har gode tilbud til barn og unge, og som følger
opp dem som trenger oppfølging. Alt for mange av barna i Gamle Oslo vokser opp i fattigdom.
For SV er det viktigste at barna får en god oppvekst og at de får like muligheter. Barnehagene,
aktivitetsskolen (AKS) og barnevernet skal sikres gode rammevilkår, slik at alle barn kan få en
trygg og likeverdig oppvekst. Gamle Oslo SV vil ha flere trygge og dyktige lærere og ansatte i
barnehagene og i barnevernet.
Gamle Oslo SV vil styrke laget rundt barnet, og bidra til at innbyggerne opplever bydelen som et
fellesskap. Støtteapparatet, barnehagene, helsestasjonene, fagsenteret og barnevernet skal ha
god kjennskap til hverandre og ha en lav terskel for å samarbeide. Samtidig skal barnas og
familienes rett til personvern og integritet ivaretas.
For SV har barndommen en egenverdi i seg selv. Barn skal ha det godt her og nå, ikke bare
forberede seg på voksenlivet. En god barndom gir gode liv.

Barnehage
Gamle Oslo har lenge vært en foregangsbydel for barnehagene, med en relativt høy andel
barnehagelærere og et godt tilbud. Dette skal vi ta vare på og styrke videre. Vi er opptatt av at
barnehagene skal ha nok ressurser til å sette inn vikarer ved sykefravær, og at barn med
spesielle behov følges opp av barnehagene og av pedagogisk fagsenter i bydelen. Pedagogisk
fagsenter yter blant annet spesialpedagogisk hjelp og legger til rette for barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehagene.
Barnehagene er en sentral arena for barns språkutvikling. Derfor trengs det nok og kompetente
ansatte som kan bidra til å skape gode språkmiljøer for barna.
Vi vil sikre at barna får et godt og næringsrikt måltid i løpet av dagen, og at barnehagene skal
ha ressurser til å tilby dette uten at de som utgjør grunnbemanningen, må være mer borte fra
barna.
En forutsetning for gode barnehager, er at ledelsen er til stede. Gamle Oslo SV vil jobbe for at
alle barnehager skal ha tilstrekkelig med styrerressurser og at styrerne ikke blir nedlesset i
administrative oppgaver.
Gamle Oslo har mange private barnehager, og disse utgjør en viktig del av barnehagetilbud. De
private barnehagene skal inviteres med i bydelens kvalitetssatsinger og inkluderes på lik linje
med de kommunale. Samtidig ønsker vi at tilsynsmyndigheten styrkes og at det stilles like
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strenge krav til private barnehager som til kommunale. Fellesskapets midler til barnehagene
skal komme barna til gode.
Gamle Oslo SV vil:
● At bydel Gamle Oslo raskt oppfyller kommunens norm om at barnehagene har minst 50
% barnehagelærere og 25 % barne- og ungdomsarbeidere.
● Sikre tilstrekkelige vikarbudsjetter for barnehagene, slik at det blir satt inn vikarer ved
sykdom og annet fravær. Vi vil at bydelen skal delta i kommunens egen ordning med
vikarpool, framfor å benytte bemanningsbyråer. Vi vil at barnehager som selv har
velfungerende rutiner for vikarer (for eksempel ved å bruke pensjonerte ansatte og
liknende), skal ha fleksibilitet til å gjøre dette.
● Styrke pedagogisk fagsenter og dets viktige spesialpedagogiske tilbud, slik at barn med
særlige behov får tilstrekkelig hjelp og støtte.
● Sikre en tilstedeværende styrer i alle barnehagene.
● Begrense pålegg og administrative oppgaver, slik at styrerne får være styrere.
● Legge til rette for videre- og etterutdanning for de ansatte i barnehagene.
● Ha gratis halvdagsplass for barn i alle aldre i alle barnehagene i bydelen.
● Styrke morsmålsundervisningen i barnehagene.
● Sikre at barn skal få et godt og næringsrikt måltid i løpet av dagen og at barnehagene
skal ha ressurser til å tilby dette uten at det betyr at de som utgjør grunnbemanningen,
må være mer borte fra barna.
● Jobbe for at alle barnehagene har gode uteområder med tilstrekkelige areal og
vedlikeholdte lekeapparater.

Barnevern
Alle barn skal oppleve omsorg og kjærlighet. Dessverre vil det alltid være noen barn og unge
som ikke opplever dette i sine egne familier. Barnevernet skal være en ressurs for familiene og i
første rekke bidra til å få dem til å fungere.
Barnevernet lykkes best når barna og familiene de bistår, har tillit til dem. Møtet med
barnevernet kan bli konfliktfylt. For å kunne møte familiene best mulig, er barnevernet avhengig
av nok ressurser slik at de kan avse nok tid til den enkelte familien og det enkelte barnet. Gamle
Oslo SV ønsker at barnevernet også kan fungere som et forebyggende lavterskeltilbud der
foreldre og barn kan søke hjelp og støtte lenge før det er aktuelt med omsorgsovertakelse.
Høsten 2018 gav Barne- og likestillingsdepartementet bydelen “rødt lys” for
barnevernstjenestene. Dette skjedde i departementets nasjonale gjennomgang av indikatorer
for å vurdere risikobildet i barneverntjenestene. Gamle Oslo SV vil derfor fortsatt sterkt prioritere
å forbedre barnevernet.
Gamle Oslo SV vil:
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Øke grunnbemanningen i barnevernet. De ansatte er barnevernets viktigste ressurs.
Flere hender og hoder gir bedre tilbud og tjenester.
Sikre tilstrekkelig med institusjonsplasser. Vi har som mål at økt grunnbemanning på sikt
kan redusere behovet for institusjonsplasser.
Styrke det forebyggende arbeidet innenfor barnevernet.
Sikre at bydelen også har et godt ettervernstilbud. Det vil si at barnevernet har et tilbud
til ungdom over 18 år.
Kutte ut kommersielle barnevernstjenester. Tilbudet skal være i offentlig og ideell regi.

Aktivitetsskolen (AKS)
Aktivitetsskolen skal være et trygt og meningsfullt tilbud for alle barn. Gamle Oslo SV er glad for
den store økningen i andelen barn som benytter AKS. Gratis halvdagsplass har vært en viktig
faktor for å lykkes med dette, og vi er glade for og stolte av at skolene i bydelen vår var blant de
første som fikk dette. Tiltaket må videreføre, og på sikt ønsker vi gratis heltidsplasser.
Gamle Oslo SV vil:
● Jobbe for at kommunen styrker de økonomiske rammene for AKS, spesielt der hvor det
er en høy andel som har gratis halvdagsplass.
● Arbeide for å styrke kulturskolens tilbud og veve det sammen med aktivitetsskolens
virksomhet.
● Videreutvikle og utvide dagens leksehjelpordning på AKS.

Skole
Flere skoler i bydel Gamle Oslo opplever til tider stort gjennomtrekk av elever. Modellen med
stykkprisfinansiering gjør at skolene blir straffet økonomisk for dette, og ordningen skaper vonde
sirkler for skolene. Finansieringsmodellen gir også urimelige utslag når det gjelder elever med
store funksjonshemminger. Gamle Oslo SV vil jobbe opp mot bystyret for å endre
finansieringsmodellen for grunnskolene, slik at skolene blir sikret stabilitet og forutsigbarhet, og
ikke blir skadelidende når de inkluderer og tilpasser opplæringen til alle elever.
For flere av skolene er det en utfordring å sikre elevene en trygg skolevei. Det samme gjelder
trafikksikring rundt skolene. Heldigvis er det flere steder satt i gang eller planlagt å endre og
utvide skolegårder, som også beder kan sikre ungene fra trafikken. SV vil fortsette arbeidet for
god trafikksikkerhet og gode uteområder.
Flere av skolene i Gamle Oslo kommer dårligere ut med en høyere mobbeandel enn
gjennomsnittet blant skolene, både i Oslo og nasjonalt. De har også til dels flere saker som går
på vold mot elever og lærere. Tiltak for å forebygge mobbing vil være viktig. Spesielt er skolen
en viktig arena for å motarbeide mobbing og vold knyttet til seksuell orientering og
kjønnsuttrykk.
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Gamle Oslo SV vil
● Støtte trafikksikringstiltak i nærheten av og på skolene, blant annet gjennom såkalte
hjertesoner. Hjertesoner er bl.a. områder rundt skoler som man forsøker å gjøre
trafikkfrie, og heller etablere dedikerte drop-off plasser utenfor sonen.
● Ha en generell fartsgrense 30 km/t på alle veier i nærheten av skolene.
● Styrke skolene i arbeidet med å skape trygge læringsmiljøer, øke elevenes medvirkning
og bekjempe mobbing i skolen.
● Forbedre finansieringsmodellen for skolene, for spesielt å ta hensyn til utfordringene
som stor mobilitet og “gjennomtrekk” av elever medfører.
● Jobbe for at skolene og utdanningsmyndighetene prioritere å skape inkluderende
læringsmiljøer for alle elever og ansatte.
● Realisere utvidelsen av Tøyen skolegård og for at andre skoler i bydelen får utvidet eller
forbedret uteområdene sine.
● Sikre at nye skoler i bydelen får gode og store uteområder.
● Inndele skolekretsene i bydelen slik at elevmassen på de ulike skolene blir variert og
mangfoldig. Spesielt blir dette viktig når en ny skole i Bjørvika står klar.
● At alle elever får god og tilstrekkelig svømmeundervisning.
● Jobbe for å utvikle rektorboligen ved Vahl skole til et nærmiljøsenter, mini-kulturhus eller
et hus for ungdomsaktiviteter. Dette må skje i samarbeid med skolen.
● Innføre gratis og sunn skolemat på Jordal ungdomsskole.

En demokratisk og inkluderende bydel
Gamle Oslo SV mener samfunnet best drives i fellesskap. Det er innbyggerne og de ansatte i
bydelen som kjenner hverdagen best. For Gamle Oslo SV er det avgjørende at folk har mulighet
til og rom for å påvirke og være delaktige i beslutningene som angår dem selv. Derfor vil vi alltid
strekke oss mot at avgjørelsene blir tatt så nær folkene de angår, som mulig.
Medvirkning skal være reelt, ikke bare en formalitet. Vårt mål er at bydelen skal oppleves som
lyttende, hvor folk tas alvorlig, uavhengig av bakgrunn. Det er demokrati. Vi er stolte av
mangfoldet i bydelen vår, og alle i bydelen skal føle seg trygge og inkluderte.
Gamle Oslo SV vil:
● Arbeide for å øke brukermedvirkningen i bydelens tjenester.
● Styrke bydelsdemokratiet, bl.a. ved å arbeide for at bydelene får mer makt i
byutviklingssaker og gode rammer for bydelspolitisk aktivitet.
● Medvirke til at de fysiske møteplassene og tjenestene er universell utformet.
● At bydelens fortsatt skal levere velferdstjenester til innbyggerne, vi vil ikke privatisere
eller kommersialisere. Vi skal ha profittfri velferd – også på bydelsnivå.
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Bydelen som arbeidsgiver
Bydel Gamle Oslo har mange ansatte, og har dermed et stort ansvar som arbeidsgiver. De
ansatte er den viktigste ressursen i bydelen, og bydel Gamle Oslo skal være en raus og
inkluderende arbeidsgiver. De ansattes medbestemmelse gjennom tillitsvalgtapparatet skal
styrkes. Medbestemmelsesmøter skal være en naturlig praksis på alle bydelens arbeidsplasser.
Gjennom tillitsreformen har de ansatte blitt tatt mer på alvor, og vi ser at dette også gir brukerne
bedre tjenester.
Spesielt har bydelen et ansvar der arbeidslivet blir krevende. Gamle Oslo SV vil styrke arbeidet
med å tilrettelegge arbeidsplassene, slik at flere kan stå i jobb i stedet for å være sykmeldte. I
omstillingsprosesser er det særlig viktig at de ansatte blir hørt og har en reell medvirkning.
Gamle Oslo SV vil:
● Sikre de ansattes medbestemmelse.
● Videreføre og styrke tillitsreformen.
● Redusere ufrivillig deltid. Faste, hele stillinger skal være normen.
● Redusere bruken av ufaglærte og legge til rette for at ufaglærte med erfaring får
formalisert sin kompetanse.
● At bydelen tar inn flere lærlinger og for at firma som gir anbud på oppdrag fra
kommunen, må ha lærlinger.
● Støtte tiltak og forsøk for likelønn.
● Være positiv til prøveprosjekter med redusert arbeidstid med mål om å redusere
sykefraværet.

En bydel med et reelt økonomisk handlingsrom
Gamle Oslo SV mener beslutningene skal tas så nær folkene de angår som mulig. Vi vil styrke
lokaldemokratiet og jobbe for at folk flest opplever bydelsutvalgene som relevante. For å kunne
gjøre dette, må bydelene ha reelle handlingsrom, med økte frie midler fra kommunen.
Gamle Oslo SV vil:
● Øke den økonomiske rammen bydelen får fra kommunen. Bydelen trenger flere frie
midler.
● Jobbe for at tiltak og reformer som kommunen beslutter, men som skal gjennomføres av
og i bydelene fullfinansieres.

En bydel i omstilling
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Bydel Gamle Oslo skal gjennom store endringer de kommende årene. Bydelen gjennomgår en
nødvendig modernisering hvor digitalisering står sentralt. Gamle Oslo SV støtter det viktige
omstillingsarbeidet som vil gjøre bydelen enda bedre rustet for framtida, og som vil gi enda
bedre og mer målrettede tjenester. Omstilling er krevende, ikke minst for bydelens ansatte.
Gamle Oslo SV er derfor spesielt opptatt av at de ansatte har reell medbestemmelse i alle
prosessene.
Gamle Oslo SV ønsker et bydelshus sentralt i bydelen. Bydelshuset skal samle store deler av
bydelsadministrasjonen (som i dag spredd mange steder og gir høye leiekostnader), og samle
flere av bydelens tilbud og tjenester under samme tak. Vi ønsker også at bydelshuset skal ha
areal og møterom som lokale lag og foreninger kan benytte seg av gratis, og vi ønsker at det
skal være areal som kan leies ut tidsavgrenset for en rimelig penge til oppstartsbedrifter o.l.

Mangfold, inkludering og antirasisme
SVs visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn, med like muligheter for alle.
Oslo, og bydel Gamle Oslo, skal være en åpen og inkluderende by, der alle skal kunne leve
gode liv og ta del i byens goder og i et mangfoldig fellesskap.
Gamle Oslo er den mest mangfoldige bydelen i Oslo, og det er vi stolte av.
Tøyen/Gamlebyen/Grønland har tatt og tar imot en stor andel flyktninger og nyankomne
asylsøkere. For at det gode integreringsarbeidet skal kunne fortsette, er det viktig at
innvandrerne blir inkludert i hele byen.
Mange nyankomne flyktninger og asylsøkere kan føre til at det plutselig kommer nye skolebarn
til bydelen, noe som skaper utfordringer for skolene. Gamle Oslo SV vil derfor arbeide for at
disse skolene får økonomisk kompensasjon, slik at alle elevene får et godt tilbud. Spesielt er
dette viktig der det er stor utskifting av elever. Det som må gjøres, kan blant annet være å sikre
god nok bemanning til å kunne møte hyppige endringer i elevtallet, eller for hjelp til å bistå
elevene i å lære norsk.
Høsten 2018 opplevde at vi at en av bydelens beboere ble angrepet på Tøyen. Etter dette viste
bydelen og “Tøyenbygda” at vi står sammen mot rasisme, gjennom den store markeringen på
Tøyen torg. Gamle Oslo SV mener det er utrolig viktig at vi driver antirasistisk arbeid og
integrerer dette i alt arbeidet vi gjør.
Ikke alle opplever å ha de samme mulighetene, og forskjellene mellom folk øker. Mange
opplever å bli utelukket på ulike samfunnsområder, som for eksempel i arbeidslivet, kommunale
tjenester, offentlige rom, på utesteder og kollektivtransport. Ekskluderingen skjer på bakgrunn
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av etnisitet, språk, seksuell orientering og kjønnsidentitet, funksjonsevne, klasse, kjønn, religion
eller livssyn.
Gamle Oslo SV vil:
● Ha en handlingsplan for en rasisme-, volds- og diskrimineringsfri bydel, med konkrete
tiltak.
● Ha nulltoleranse mot rasisme og hatkriminalitet.
● Sikre at bosetting av nyankomne skal skje over hele byen og dermed motvirke
konsentrering av nyankomne i enkeltområder.
● Sørge for å sikre at NAV-kontoret og tilliggende tjenester har tilstrekkelige ressurser til å
drive aktiv integrering og samfunnsdeltakelse ved å sikre arbeid for alle.
● Fremme dialog og tillit mellom politi og ungdom. Jobbe mot unødvendig politibevæpning.
● Forhindre etnisk profilering ved ID-kontroller og tilfeldige ransakinger.

Seniorpolitikk og eldreomsorg
Det skal være godt å bli gammel. Alle eldre skal være trygge på at de får en god alderdom
uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilke behov
de har for omsorgstjenester.
Eldre som har behov for omsorg, men som ønsker å bo hjemme, skal være med på å
bestemme hvordan omsorgsbehovene deres blir dekket. Eldre som ønsker og trenger
sykehjemsplass eller andre tjenester, skal være trygge på at de får gode liv, mottar tjenester
med kvalitet og har faglig sterke ansatte rundt seg.
For Gamle Oslo SV er det spesielt viktig å legge til rette for at de som kan og vil bo hjemme,
skal føle seg trygge. Det gjør vi gjennom en god hjemmetjeneste, økt bruk av velferdsteknologi
og ved å si nei til egenandel på trygghetsalarm.
Bydelens seniorbefolkning er en stor ressurs. Vi ønsker at også kulturtiltak og aktiviteter rettet
mot den eldre garden, skal prioriteres, for eksempel når det tildeles aktivitets- og
frivillighetsmidler.
Gamle Oslo SV vil:
● Ikke ha egenandel på trygghetsalarm.
● Bevare seniorsentrene i bydelen.
● Fortsatt ha en seniorveileder på fulltid i bydelen.
● At kommunen styrker ordningen med tidskonto/aktivitetstid, hvor eldre som mottar
hjemmetjenester sparer opp tid de kan bruke til valgfrie aktiviteter, f.eks. bli fulgt av
hjemmehjelp til svømmehall, på kino, osv. Aktivitetstid reduserer ikke den avsatte tiden
til de ordinære hjemmetjenestene.
● At kommunen etablerer flere Omsorg+-boliger og også etablerer aldershjem.
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Sikre at bydel Gamle Oslo får en ordning med “rosa busser”. Rosa busser er
aldersvennlig transport, for personer over 67 år, som er hjemme på dagtid og trenger
transport fra dør til dør når de skal gjøre ærender eller har lyst på en tur ut. En minibuss
henter personen hjemme og kjører personen frem og tilbake dit de ønsker innenfor
bydelen.
Fortsatt arrangere datakurs for seniorer i bydelen.
At det skal være et godt og næringsrikt mattilbud på eldreinstitusjonene.
Sikre at bydelen skal ha en god demensomsorg.
Fortsette innføringen og innfasingen av en tillitsmodell i bydelens tjenester.
Jobbe for at omsorgstilbudene og institusjonene blir drevet i regi av det offentlige eller av
ideelle aktører.
Jobbe for gode kultur og aktivitetstilbud for eldre, bl.a. på institusjonene.

Helse, omsorg og sosial
Gamle Oslo SV vil prioritere forebygging i helsepolitikken. Vi vil arbeide for at alle har tilgang til
nødvendig helsehjelp, uavhengig av diagnose, funksjonsnedsettelse, økonomisk status, alder,
kjønn, seksuell orientering, etnisitet, språk eller annet. SV mener at velferdstjenester er og skal
være et offentlig, politisk ansvar. Alle ledd i helsetjenesten må være kunnskapsbasert, ikke styrt
av privatøkonomiske interesser.
Gamle Oslo SV vil at velferden skal bygges på tillit til de ansatte og til innbyggere, ikke på
kontroll, rangering og konkurranse. Vi mener velferdsstaten må bygge videre på fellesskap,
solidaritet, sosial rettferdighet og tillit, tillit til at faglig kompetente arbeidstakere i
hjemmetjenesten og på NAV-kontoret, i samarbeid med den hjelpetrengende, kan sikre at
menneskene får hjelp når de trenger det.
Gamle Oslo SV vil:
● Ha helsestasjoner på ulike geografiske steder i bydelen.
● Sikre at helsestasjonene for ungdom har gode åpningstider og god kapasitet.
● At det blir gjennomført forsøk med “oppsøkende helsestasjon”, for eksempel i
barnehagene.
● Støtte opp under tilbudet “Nye familier”.
● Sørge for at det er nok jordmødre i bydelen.
● Sørge for at skolehelsetjenesten er god og at det er nok helsesøstre.
● Sikre “Ung Arena” langsiktig eller permanent finansiering.
● Videreføre bydelens Frisklivssentral.
● At bedre folkehelse skal være en viktig og gjennomgående prioritering i alt av bydeles
arbeid og tjenester.
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Bevare Villa Habibi og andre tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, spesielt barn
og unge.
Ha et godt tilbud til demente og deres pårørende.
Ha en god ordning med brukerstyrte personlige assistenter (BPA-ordning).
Sørge for at hjemmetjenesten har god bemanning og at brukerens behov står i fokus.
Sikre flere fastlegehjemler til bydelen og at noen nye hjemler blir geografisk plassert i
Kværnerbyen/Lodalen-området.
Følge tett opp rus- og psykiatriområdet i løpet av valgperioden. Som en følge av
samhandlingsreformen, får alle bydelene og alle kommunene i løpet av 2019 plikt til å
betale for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter.
Jobbe for at bydelen har målrettede arbeidstreningsplasser og tiltaksplasser som bidrar
til å kvalifisere flere til arbeidsmarkedet.

Homopolitikk (LHBT)
Gamle Oslo SV vil at bydelen skal ha en aktiv LHBT-politikk (LHBT: lesbiske, homofile, bifile,
transpersoner). Dette er et politikkområdet som det er like viktig å jobbe med lokalt, som
nasjonalt og internasjonalt. Vi er svært stolte av at den årlige Prideparaden starter på Grønland,
i vår bydel!
Gamle Oslo SV vil:
● Gi bydelens ansatte i helsevesenet og andre deler av bydelens tjenester, tilbud om kurs i
“Rosa kompetanse”, det vil si tilbud om faglig bistand eller undervisning om kjønns- og
seksualitetsmangfold.
● Sørge for at helsestasjonene og skolehelsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse
innenfor LHBT-området.
● Sørge at det blir flagget med regnbueflagg på bydelens flaggstenger under Oslo Pride
● Jobbe for at LHBT-organisasjonene kan drive informasjonsarbeid i skolen, på
fritidsklubbene, i idrettslagene med mer.
● Legge til rette for at LHBT-personer også kan leve med sin seksuelle identitet,
kjønnsidentitet og -uttrykk i alderdommen, på eldresentre, på sykehjem og lignende.

Byutvikling og miljø
Gamle Oslo skal være en miljøvennlig bydel med god luft. Det skal være en trivelig bydel der
innbyggerne har fri tilgang til grønne parker og rike naturopplevelser. Innbyggerne skal kunne
leve miljøvennlig, uten store utslipp av klimagasser. Gamle Oslo SV vil at det skal være enkelt å
komme seg rundt i byen på en miljøvennlig måte. Derfor vil vi at sykkel, kollektivtrafikk og gange
skal prioriteres foran bil. Å bygge tett rundt kollektivknutepunktene reduserer transportbehovet.
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Her har bydelen vår allerede kommet langt. Mye av utfordringen nå ligger i å kombinere en
kompakt byutvikling med en høy grad av trivsel.
Grønne lunger, hyggelige handlegater og pene plasser beriker nabolagene og gir liv til byen.
For Gamle Oslo SV er det derfor viktig å bevare og styrke de grønne lungene og de offentlige
møteplassene. Gode bymiljø, som folk har lyst til å oppsøke, er også noe av den beste støtten
bydelen kan gi det lokale næringslivet. Bydelens handlegater og strøk bør være et godt og
hyggelig alternativ til kjøpesentrene i andre bydeler. Uansett om det er kommunen eller private
som bygger ut, må det bygges gode bygg, som gir noe både til de som bor der, og til nabolaget.
Den beste måten å få til dette på, er at bydelen og det enkelte nabolaget får større innflytelse i
byplanleggingen.
Bydel Gamle Oslo er en bydel i rivende utvikling. Samtidig som det bygges nytt mange steder,
er det viktig å ta vare på de gamle bygningene og kulturminnene. I et klimaregnskap er det mer
miljøvennlig å rehabilitere enn å bygge nytt. De gamle bygningene og de gamle ferdselsårene
er med på å gi folk som bor her, kunnskap om fortida, om tidligere generasjoner og deres liv og
virke. Gamle Oslo SV vil bidra til at bydelens kulturminner blir tatt vare på.
Mange av bydelens byrom og parker trenger oppussing og nyutvikling for å kunne være gode
plasser for folk som bor og vanker der. Gjennom områdeløftet på Tøyen har SV vært med på å
gjøre disse nærmiljøene til bedre byrom. Dette vil vi videreføre, også flere andre steder i
bydelen. Områdene må utvikles i samarbeid med borettslagene, velforeningene, beboerne og
det lokale næringslivet.
Gamle Oslo SV vil:
● Jobbe for å realisere Kolstadgata som bilfri strøksgate.
● At Grønland blir bilfri, fra Tøyenbekken til Vaterlands bru.
● Sørge for at det blir parkering bare på én side av veien i Jens Bjelkes gate, slik at sikten
og framkommelighet for fotgjengere og syklister blir bedre.
● Legge til rette for arbeidsplasser nær kollektivknutepunktene.
● Sørge for at bydelens tjenestesteder fortsatt skal være miljøsertifiserte og at de ansatte
benytter seg av miljøvennlig transport, som kollektiv, el-bil eller el-sykkel i tjenesten.
● Sørge for gode gjennomfartsårer for syklister på vei inn mot og ut av sentrum.
● Forby gjennomkjøring for privatbiler gjennom bommen på Vålerenga og vurdere tiltak
ved bommen i Oslo-gate.
● Anlegge flere og bedre grønne friområder.
● (Gjen)åpne Hovinbekken og Alnaelva, og mest mulig av Akerselva.
● Legge til rette for et mangfoldig lokalt næringsliv.
● At bydelens Miljøplan følges aktivt opp, og at anbefalte tiltak settes i verk.

Store byutviklingssaker i Gamle Oslo
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Det er flere store byutviklingsprosjekter på planleggingsstadiet eller i gang i bydelen.
● Landbrukskvartalet på Grønland: Gamle Oslo SV ønsker en utvikling i kvartalet
velkommen, men sier nei til høyhus og krever dessuten at det en flerbrukshall blir bygd
og integrert i kvartalet.
● Nylandsbrua: Gamle Oslo SV vil helst rive brua og få et nytt trafikkmønster som i langt
større grad skjermer lokalmiljøet på Grønland.
● Hovinbyen: Gamle Oslo SV er svært opptatt av at det blir store og gode, grønne
områder, at det blir et boligsosialt satsingsområde, og at den offentlige infrastrukturen er
på plass før folk flytter inn. Spesielt gjelder dette kollektivtilbudet.
● Kollektivknutepunkt: Gamle Oslo SV mener både Helsfyr og Brynseng må opparbeides
til skikkelige kollektivknutepunkt og kollektivterminaler slik at gjennomgangstrafikken
gjennom bydelen blir redusert.
● Brynsbakken: Gamle Oslo SV er kritiske til BaneNors planer om sporutvidelser da vi
mener alternativer ikke er utredet godt nok. Sporutvidelsen vil føre til at hele den
bevaringsverdige trehusbebyggelsen i «Hylla» må rives, og vi er bekymret for
Kværnerbyen «isoleres» fra Vålerenga. Støyproblematikk rundt en eventuell utvidelse av
spor og trafikk må utredes nøye, så svært gode støyreduserende tiltak er nødvendig,
f.eks. støyskjermer.

Sykkel og kollektivtrafikk
Gamle Oslo er en tettbebygd bydel. Ved å prioritere sykkel, gange og kollektive løsninger
framfor privat bilbruk, får vi likevel plass til alle. Det skal oppleves trygt og praktisk å ferdes i
Gamle Oslo. For å forhindre konflikter mellom ulike trafikanter, er det nødvendig med et godt
utbygd sykkelveinett og gode fortau.
Gamle Oslo har et rikt kollektivtransporttilbud, og vi ønsker det enda rikere. Vi ønsker at bussog trikkenettet forlenges og forbedres og T-banen blir rustet opp. Gamle Oslo har noen av
byens mest trafikkerte linjer og holdeplasser, Det fordrer godt vedlikehold og god tilrettelegging.
Gamle Oslo SV vil:
● Støtte aktivt opp om en ny T-banetunnel under Oslo sentrum, da det vil føre til flere
avganger på alle T-banelinjene og -stasjonene i Gamle Oslo.
● Bedre kollektivtilbudet i Oslo og stoppe utbyggingen av økt kapasitet på bilveiene inn til
Oslo.
● Sikre at alle planer om å etablere sykkelveier i bydelen faktisk blir gjennomført.
● Legge til rette for sykkelvei utenom skoleområdet på Vålerenga.
● Jobbe for sykkelveier av høy kvalitet i Åkebergveien og Grønlandsleiret, samt i området
rundt Oslo spektrum.
● Bedre tilgjengeligheten og framkommeligheten for fotgjengerne, syklistene og
kollektivtrafikken gjennom Dronning Eufemias gate.
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●
●
●
●

Legge til rette for en god og trygg sykkelparkering, blant annet ved bydelens
T-banestasjoner.
Gjøre flere av gatene på Grønland trafikkfrie.
Bedre busstilbudet i Kværner-området ved å forlenge ruta for 20-bussen til Kværnerbyen
Jobbe for en kollektivterminal på Brynseng, for å redusere antall grønne regionbusser
gjennom bydelen inn til sentrum.
Ruste opp Grønland T-banestasjon.

Parker og friområder
Fysisk aktivitet i form av idrett og friluftsliv er viktig for folks livskvalitet. Gamle Oslo ligger ved
fjorden, og vi har også flere parker og friluftsområder i bydelen. Gamle Oslo SV vil at alle skal
ha tilgang til grøntområder for lek, idrett, friluftsliv, naturopplevelser og annen utendørs
rekreasjon i akseptabel gangavstand fra der de bor. Økt bruk av parkene, friområdene, øyene
og fjorden stiller større krav til skjøtsel og vedlikehold av disse områdene.
Når Follobanen er ferdig, må Middelalderparken igjen bli en folkepark som kan tilby beboerne i
nærområdet ulike former for aktiviteter. Parken må kunne brukes av alle. Bydelens grønne
lunger må også henge sammen, ved hjelp av grønne korridorer, slik at man kan gå mellom de
grønne lungene uten å måtte ferdes i et bilmiljø.
Gamle Oslo SV vil:
● Bevare bydelens parker og grønne lunger.
● Presse på for at Klosterenga skulpturpark blir realisert og ferdigstilt nå som prosjektet
har fått finansiering fra kommunen.
● Etablere et friområde på Sukkerbiten og Bjørvikautstikkeren.
● Legge til rette for treningsmuligheter i parkene våre.
● Sørge for bedre belysning langs gatene og i parkene, hyppigere rydding og
søppeltømming på offentlige steder, raskere opprusting av fortau, og trafikksikringstiltak i
boområdene.
● Jobbe for at det blir kjørt opp skiløyper i Tøyenparken og Ola Narr når det er muligheter
for det.
● Bevare akebakken ved Jordal amfi.
● At det fortsatt skal være isbane på Rudolf Nilssen plass på vinteren.
● Vurdere et servings- og kulturtilbud i Kampen park, slik som det er på St.Hanshaugen.
● At Tøyenparken skal bestå og i minst mulig grad bygges ned. Vi er glade for at nytt
Tøyenbad vil bli bygd der det eksisterende badet ligger.
● At Tøyenparken og Botanisk hage kan «kobles sammen» og bli et sammenhengende
grønt parkdrag. Det innebærer at noe må gjøres med Finnmarksgata (ring 2) som går
gjennom. Vi ønsker primært at veien graves ned og får en kulvert over seg, da en
stenging av veien kun vil lede trafikk inn i de mindre gatene i nabolagene. Det kan vi ikke
akseptere.
● At gangvei og broer i Svartdalsparken/langs Alnaelva holdes åpne og i god stand.

15
●

At det etableres en eller flere nye hundeparker i bydelen (inngjerdet areal hvor hundene
kan løpe fritt).

Kultur, fritid og frivillighet
Gamle Oslo er en bydel med et rikt kultur- og aktivitetstilbud, og mange kulturelle uttrykk. Gamle
Oslo er også en bydel med betydelige kulturminner som må tas vare på.
Kulturtilbudet i bydelen skal være et sted der man kan oppleve musikk, teater, litteratur,
bildekunst og andre kunstuttrykk. Det skal også være et tilbud til folk som ønsker å drive med
kunst og kultur, både barn, unge, voksne og eldre, amatører og profesjonelle. Det er viktig for
oss at det er tilbud for barn og unge som er gratis eller særdeles rimelig, slik at alle barn kan
delta uavhengig av foreldrenes lommebok.
Gamle Oslo SV er stolte av biblioteksatsingen i bydelen. Gjennom opprettelsen av Biblo og
utvidelsen av Tøyen bibliotek blir bibliotekene brukt av flere innbyggere enn noen gang. Dette
gode arbeidet vil vi videreføre og styrke.
Gamle Oslo SV vil:
● At det vurderes å etablere en kultur- og frivillighetskalender i regi av bydelen, hvor
bydelens kultur- og fritidsaktiviteter og tilbud kan annonseres. Det er mange fine tilbud i
bydelen, men en stor utfordring at mange ikke kjenner til disse.
● Beholde Øyafestivalen i Tøyenparken, men mener at festivalen i større grad må lytte til
naboene for å finne gode løsninger rundt avviklingen av festivalen og atkomsten til den.
Øyafestivalen må også gi noe tilbake til Tøyens befolkning, og vi oppfordrer
festivalledelsen til å samarbeide med lokale krefter om dette.
● Åpne opp Botsen (Oslo fengsel) slik at det kan bli en plass for uavhengige kulturaktører
● At det skal finnes lokaler til kunstnere og andre kulturarbeidere i bydelen.
● Ha offentlige midler til å pusse opp Geologisk museum.
● Etablere kino i bydelen.
● Videreføre biblioteksatsingene, bevare ordningen med “meråpent bibliotek” på Tøyen, og
legge til rette for enda mer aktivitet knyttet til bibliotekene.
● Bevare bydelens frivillighetssentraler.

Kulturskole
Kulturskolen er et viktig tilbud som for få har glede av. Gamle Oslo SV ønsker at elever skal
kunne bruke kulturskolen uavhengig av klassebakgrunn. For å oppnå dette, ønsker vi å styrke
tilbudet med flere plasser og gjøre det mer tilgjengelig ved å veve det sammen med
aktivitetsskolens virksomhet.

16

Fritidsklubber
Barn og unge må oppleve et fritidstilbud som skaper meningsfulle møteplasser. Gjennom
områdeløftene i bydelen har mye positivt skjedd, og Gamle Oslo SV ønsker å videreutvikle
fritidstilbudene i samarbeid med frivilligheten og med allerede eksisterende tilbud. Tilbudene
som finnes, må styrkes og synliggjøres, Det er viktig at innbyggerne vet om mulighetene som
finnes i bydelen. I perioden som kommer, ønsker Gamle Oslo SV særlig å satse på tilbudet til
ungdom mellom 15 og 18 år.
Gamle Oslo SV vil:
● Styrke bydelens fritidsklubber og møteplasser for barn og unge og sørge for at alle
ungdomsskoleelevene har et tilbud på fritida, med dyktige og kompetente ansatte.
● Gi jentene ved ungdomsskolene i bydelen en prøveordning med kurs i selvtillit og
grensesetting.

Idrett
Fysisk aktivitet i form av idrett og friluftsliv er viktig for folks livskvalitet. Gamle Oslo har noen av
byens fremste idrettsanlegg. Disse må komme bydelen til gode i enda større grad. Fasilitetene
knyttet til Tøyenbadet og Jordal amfi skal være tilrettelagt både for toppidrett og for vanlige folks
behov. Vi ønsker også å utvide andre lavterskeltilbud i bydelen.
Gamle Oslo SV vil:
● Arbeide for flere lavterskeltilbud, som ballbinger, basketballkurver og treningsapparater i
parkene.
● Jobbe for kommunene og Oslo idrettskrets, som tildeler treningstid, prioriterer lokale
klubber og lag i bydelen.
● Sørge for at de lokale idrettsforeningene har gode treningsområder, blant annet ved å
etablere flere nye baner i forbindelse med utviklingen av Hovinbyen..
● At det etablere klubbhus og garderober ved Caltexløkka.
● Sørge for at bydelens kunstgressbaner er miljøvennlige og unngå forsøpling av
mikroplast.
● Utvide tilbudet med gratis utleie av fritidsutstyr gjennom FRIGO.
● Sikre at den nye flerbrukshallen i Tøyenbadet kommer Tøyens befolkning til gode.

Uteliv
Gamle Oslo har et blomstrende uteliv. For Gamle Oslo SV er dette en viktig del av et mangfoldig
kulturtilbud i bydelen.
Gamle Oslo SV vil:
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●
●
●

Ha uteservering på Sørenga, Grønland, Tøyen og andre plasser i bydelen, men at dette
tar hensyn til beboerne.
Akseptere utvidede skjenketidene innendørs i enkelte områder hvor det ikke skaper
unødige belastninger for beboerne, men aldri lenger enn til kl. 03.00.
At det også skal være alkoholfrie utelivsalternativer.

Bolig
Gamle Oslo er et sted det er godt å bo for mange. En av de beste tingene ved å bo her, er at
det er en bydel som har plass til alle og et sted hvor man kan være seg sjøl. Dessverre er det
noen som må flytte, ikke fordi de vil eller de ikke er velkomne, men fordi det ikke er nok boliger
tilpasset alle familiestørrelser og alle lommebøker i bydelen vår. Vi vil derfor ha bedre og
rimeligere boliger i Gamle Oslo. Den beste måten å få til det på, er gjennom en aktiv
boligpolitikk og ved at staten og kommunen tar et større ansvar for boligmarkedet. Vi vil ha et
stort, ikke-kommersielt, kommunalt leiemarked der langt flere enn i dag får tilbud om å leie gode
boliger av kommunen.
Gamle Oslo SV vil:
● Ha flere kommunale boliger i hele Oslo og krever at kommunen skroter ordningen med
gjengs leie og heller styrer husleiene politisk.
● Ha flere rimelige utleieboliger som et ikke-kommersielt alternativ til det å kjøpe.
● Arbeide for en større lokal, demokratisk kontroll over planleggingen av bydelen vår.
● Stille krav til utbyggerne for å sikre gode byrom og nok store leiligheter.
● Være positiv til å etablere flere studentboliger i bydelen, både permanente og
modulbaserte.
● Gjøre bydelen til en foregangsbydel for boligsosiale løsninger og prosjekter.
● Støtte lokale og ideelle boligbyggelag.
● Sørge for at kommunen i langt større grad bruker forkjøpsretten i nye boligprosjekter, for
å sikre en andel kommunale utleieboliger.
● Ha flere leie-til-eie prosjekter.
● Jobbe for at staten og kommunen får et bedre lovverk og bedre tiltak mot
boligspekulasjon og motarbeide at bolighaier bevisst lar boligmassen forfalle.
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Ditt nabolag
Vi er opptatt av ditt nabolag og vil støtte og jobbe for gode lokale initiativ og saker. Finner du
ikke din sak i lista, betyr det nødvendigvis ikke at vi er imot den. Det kan skyldes at vi ikke
kjenner til den. Så ta kontakt, og gi oss beskjed!

Grønland
Vi vil:
● At Grønlands torg og Grønland T-banestasjon rustes opp.
● Si nei til høyhus i Landbrukskvartalet og stille krav om at det blir bygd flerbrukshall.
● Flytte deler av tilbudet til rusavhengige bort fra Grønland, for å unngå en veldig
konsentrert belastning på nærmiljøet.
● Bevare Helge Helgesens plass som en åpen plass og et minitorg.
● Stenge Nylandsveien.
● Åpne Akerselva.
● Ruste opp Olafia og Vaterland.
● Få på plass en skikkelig god og stor lekeplass i grønlandsområdet.

Gamlebyen
Vi vil:
● Etablere Scheiwgaardsgate som en strøksgate og at trafikken der reduseres kraftig.
● Realisere Klosterenga skulpturpark. Vi ønsker kunstgress velkommen på fotballbanen.
● Bevare de eksisterende trikkestoppene og ruste opp og sikre holdeplassene i
Munkegata.
● At Middelalderparken må rustes opp og bli en kulturminnepark som formidler områdets
og Oslos viktige historie men samtidig også være nærpark for beboere i området.
● At BaneNor tar ansvaret for og bærer kostnadene ved å rehabilitere Saxegaarden etter
at Follobane-prosjektet har påført bygget omfattende setningsskader.

Kampen
Vi vil:
●
●
●
●
●

Ta vare på trehusbebyggelsen og stoppe nedbyggingen av eplehager og bakgårder.
At Torbjørn Egners plass realiseres som grønt torg og møteplass.
At 60-bussen fortsatt skal gå over Kampen.
Utrede mulighetene for et kafé- og serveringstilbud i Kampen park, slik det er på St.
Hanshaugen.
Bevare minigjenbruksstasjonen på Kampen.
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●

Sørge for at nybygg og endringer i disse områdene i større grad viderefører
byggeskikken og blir tilpasset det eksisterende bygningsmiljøet, både når det gjelder
høyde, volum, utforming og materialbruk.
Ha strengere føringer for bygg og nybygg og vurdere om Kampen bør få status som en
“hensynssone bevaring”.

Kværnerbyen
I Kværnerdalen har det i løpet av de siste ti åra vokst fram en liten bydel i bydelen. Ferdig
utbygd vil det være rundt 1600 boliger i Kværnerbyen.
Vi vil:
● Forlenge bussrute 20 til Kværnerbyen, samtidig som framkommeligheten for bussene i
Kværnerveien bedres.
● Sørge for at gangforbindelsen til Vålerenga blir opprettholdt.
● Følge med på utviklingen i Brynsbakken og jobbe for en framtidig togstasjon på Bryn, en
innelukket stasjon som kan utvikles til et kollektivknutepunkt.
● At Enebakkveien forblir stengt for gjennomgangstrafikk.
● Utvikle Jøtul-eiendommen slik at elva kan gå i dagen.
● Vurdere mulighetene for en ny skole i området.
● Se på mulighetene for å opprette et helsesenter - helsestasjon og legesenter.
● Sørge for at det ikke blir bygd mer i området etter at det som nå er regulert, er ferdigstilt.
● Få på plass en permanent luftkvalitetsmåler da vi er bekymret for luftkvaliteten på grunn
av mange tunnelutløp og høy trafikktetthet.

Ekebergskrenten
Vi vil:
● Sikre at Bakerenga park realiseres.
● Ta vare på småhusbebyggelsen og jobbe for at området ikke blir bygd ned med store
blokker.
● Sørge for at smågatene er forbeholdt dem som bor der, og ikke bli gjennomfartsårer for
bilister som prøver å unngå motorveien og tunnelene..

Vålerenga og Jordal
Vi vil:
● Fortsette arbeidet for å øke trafikksikkerhet på Vålerenga.
● Etablere hjertesoner rundt Vålerenga og Jordal skoler.
● Få på plass en skikkelig løsning for bommen på Galgeberg.
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●

Ruste opp uteområdene ved Jordal skole. I dag ligger store deler av uteområdet brakk.
Skolens elever fortjener et bedre uteområde. Arealene er der, men må opparbeides slik
at de inngår i det som er naturlig å benytte.
Utvide åpningstidene på Jordal fritidsklubb.
Bevare trehusbebyggelsen og jobbe for at myndighetene innfører strengere regelverk
mot bevisst forfall.

Tøyen og Enerhaugen
Vi vil:
● Stenge Kolstadgata for trafikk og gjøre den om til gatetun.
● Utvide Tøyen skolegård.
● Utvikle “Brannveien” på Enerhaugen til aktivietsområde og promenade, gjerne med
buldrevegg i ene enden.
● Jobbe for å hindre ytterligere fortetting og nedbygging i Tøyen-området.
● Sikre en god etterbruk av Munchmuseet når Nationaltheatret overtak, som involverer
lokalbefolkningen, bidrar til lokal sysselsetting og lokalt kultur- og fritidstilbud, og som gir
noe tilbake til lokalbefolkningen og til Tøyen.

Ensjø
Vil vil:
● Gjøre krysset Gladengveien - Ensjøveien mer trafikksikkert for barn, gående og syklister.
● Innføre en generell fartsgrense på 30 km/t i området, som er tett befolket.
● Jobbe for at høye bygg kun blir bygd på “tyngdepunktet” ved T-banestasjonen. Ellers må
byggene følge vedtatte makshøyder i planprogrammet for Ensjø-området.
● Lokalisere et nytt utsalgssted for Vinmonopolet i bydelen på Ensjø.
● Sikre gode gang- og sykkelforbindelser over til Kampen.
● At Tøyen togstasjon flyttes til Ensjø.

Etterstad og Helsfyr
Vi vil:
● Bevare Etterstad kolonihager og sørge for at de får en langsiktig kontrakt.
● Jobbe for at Fyrstikkalleen skole blir et lokalt tyngde- og samlingspunkt, blant annet med
scene utendørs.
● Ruste opp og vintersikre undergangen mellom Etterstad og Helsfyr.
● Gjøre Etterstadsletta nr. 2 til et friområde.
● Motarbeide nedbygging av Etterstadparken. Parken må bestå som den viktige grønne
lungen den er på Etterstad.
● Sikre Etterstad gode forbindelser for gående og syklende til Svartdalsparken og
Kværnerbyen.
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Bjørvika og Sørenga
Vi vil:
● Sikre at sjøbadet forblir åpent, gratis og offentlig tilgjengelig for alle.
● Styrke kollektivtilbudet ut på Sørenga.
● Sørge for en god balanse mellom næringsinteresser og ønskene til beboerne på
Sørenga.
● Beholde gangbrua mellom Sørenga og Sukkerbiten.
● Etablere en husbåthavn.
● Etablere en strøksgate i Rostocks gate for å redusere gjennomgangstrafikken.
● Ha tett dialog med beboere og sameier/borettslag og høre deres meninger hvis planene
om Gondolbane tas videre.

Hovinbyen
Vi vil:
● Gjøre Hovinbyen til en pilot for boligsosiale løsninger.
● Få på plass et godt kollektivtilbud samtidig som folk flytter inn, ikke lenge etter.
● Sørge for at den grønne ringen (parken som skal gå som en sammenhengende ring
rundt Hovinbyen) blir realisert.
● Etablere en pott med midler fra kommunen, bydelen og næringslivet til å støtte opp
under lokale aktiviteter som vil bidra til å utvikle et godt lokalmiljø.

