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Lokalpolitisk program for Frogner SV  
2019-2023 

 

Frogner - En bydel for alle 
 
 
Frogner er en mangfoldig bydel med nærmere 60 000 innbyggere: Fra Bygdøy med sine flotte tur- og 
bademuligheter og museum som forvalter vår nasjonale kulturarv, til sentrumsnære Aker brygge og 
Tjuvholmen - og ikke minst knutepunktet Majorstua der storstilte planer for bygging og 
omreguleringer viser en bydel i vekst. Når Filipstad snart skal utvikles til en egen bydel, er det viktig 
å ha tydelige og engasjerte politikere i bydelsutvalget. Det lover SV å være.   
 
Bydelens mange parker, torg, kafeer, kulturtilbud og et allsidig næringsliv er viktig for folks trivsel. Vi 
mener at færre biler, et godt utbygd kollektivnett, gode sykkelveier og flere grøntområder vil gjøre 
området til et enda bedre sted å bo. Samtidig er Frogner preget av store klasseforskjeller. Derfor er 
det viktig med velfungerende tjenestetilbud, slik at folk kan oppleve livet som meningsfylt og trygt. 
Vi vil jobbe for fellesskapsløsninger. Vi vil ikke bidra til fortjeneste og profitt hentet ut fra våre 
fellesskapsmidler.  
 
I det rødgrønne byrådet har SV fått viktige gjennomslag: Styrket bydelsøkonomi, gratis AKS for 
førsteklassinger i hele bydelen, et løft for kollektivtrafikken, flere lærere, flere ansatte i 
barnehagene og i eldreomsorgen, flere hele og faste stillinger i tjenestene og et forbedret 
kommunalt vedlikehold.  
 
Nå er tiden inne for et grønnere og mer rettferdig Frogner!   
 
En grønn og tilgjengelig bydel for alle 
Frogner skal være en grønn og åpen bydel med nærhet til sjøen, parker, grønne lunger og friarealer 
med gjennomgangsstier til Marka. Det skaper trivsel for oss som bor her, er godt for helsa og er 
viktig for de av oss som har behov for et tilrettelagt og framkommelig nærmiljø.  
 
Frogner SV vil: 

• Redusere biltrafikken i Majorstukrysset og langs Ring 2 
• Sikre tilgjengelighet til uteområder og bygninger gjennom universell utforming, slik at alle 

kan komme seg dit de vil 
• Jobbe for at kollektivtrafikken i større grad tilpasses personer med spesielle behov 
• Sikre strandsonen for alle 
• Ferdigstille kyststien på Bygdøy 
• Verne om Tinker’n og andre grønne lunger 
• Kreve at det utvikles en totalplan for miljø og fysiske kulturminner 
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Levende og gode bomiljø 
Alle har rett til et trygt og godt sted å bo. Frogner er en rik bydel der mange har en stor grad av 
forutsigbar økonomisk trygghet. Men det bor også mange med dårlig økonomi her, ofte i små 
leiligheter, med skyhøye husleier. 
 
Omtrent halvparten av de som bor i bydelen er leietakere. Vi mener at de i større grad enn i dag må 
få medbestemmelse i sine bomiljøer. SV vil føre en aktiv boligpolitikk med demokratisk styring og 
sosial profil. Vi vil ha flere ikke-kommersielle utleieboliger med rimelige husleier, trygge kontrakter 
og gode bomiljø. SV vil ha et nærmiljø der det er plass til alle, uavhengig av om man er enslig eller 
har stor familie, om man har god eller dårlig råd, eller om man har nedsatt funksjonsevne eller 
sosiale utfordringer. 
 
Frogner SV vil:  

• Legge til rette for flere og billigere utleieboliger i bydelen 
• Arbeide mot hyblifisering av større leiligheter 
• Sørge for flere leie-til-eie-ordninger  
• Øke antallet kommunale boenheter 
• Styrke vedlikeholdet av kommunale boliger 
• Styrke bydelens booppfølgingstjenester  
• Ha økt fokus på rusproblemene i bydelen 
• Stramme inn på dagens skjenkeregler 
• Kreve at flere kafeer blir alkoholfrie 
• Sikre at eiendomsskatten bidrar til sosial utjevning i bydelen 

 
En rein luft å puste i 
SV vil arbeide for en offensiv klimapolitikk. Derfor sier SV nei til en storstilt utbygging av E18 
vestover. Enda flere biler som hver dag kjører inn i bydelen vil bety dårligere luft, større 
helseutfordringer, økte CO2-utslipp og farligere trafikkforhold.   
 
Frogner SV krever at:  

• E18 legges under lokk på Filipstad 
• Bogstadveien blir bilfri 
• Ny T-banetunnel fra Majorstua igangsettes raskt 
• Byggingen av Fornebubanen prioriteres 
• Kollektivtrafikken skal være utslippsfri 
• Briskebytrikken må beholdes 
• Antallet ladestasjoner for elbil og -sykler øker 
• Elbiler må innlemmes i beboerparkeringsordningen  
• Fast miljøfartsgrense innføres i bydelen 

 
Bærekraftig byutvikling  
Det er store planer for utbygging av Majorstukrysset og Filipstad. Frogner SVs visjon er mindre 
trafikk, nei til den planlagte høyhusbyggingen på Majorstua, flere grøntarealer og bedre 
kulturtilbud. 	 
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Frogner SV vil: 
• Forsvare parker og grønne rekreasjonsområder mot utbygging 
• Verne boligstrøk mot unødig støy fra trafikk, kafeer og restauranter 
• Foreslå at kommunen gjennomgår egne bygg i bydelen for å fjerne energisløsing og 

forurensing 
• Kreve at bydelen iverksetter konkrete lokale tiltak for å følge opp kommunens klimabudsjett 
• Ha bedre og mer belysning i gater og parker 	 
• Arbeide for at Filipstad blir et levende og bærekraftig bolig- og rekreasjonsområde for hele 

byen  
• Sørge for at beboernes og velforeningenes innspill skal veie tungt når utbyggingen av 

Filipstad skal vedtas 
• Følge opp nullutslippsvisjonen på havna  
• Kreve at alle anløpende skip skal kobles på landstrøm innen 2020 

 
Et variert næringsliv med anstendige arbeidsforhold 
Frogner SV vil ha en bydel med et mangfoldig næringsliv. Vi krever at arbeidsplassene skal ha 
anstendige lønns- og arbeidsforhold. Fagbevegelsen skal ha en sterk stilling i arbeids- og 
næringslivet i bydelen. Det er viktig å legge til rette for at kultur- og håndverksbedrifter samt mindre 
virksomheter kan overleve i konkurransen med de store kjedene. Vi vil jobbe for at Frogner skal 
beholde det levende gatemiljøet. Husleieregulering av bygningenes første etasje kan være et nyttig 
virkemiddel for å sikre dette. 	 
 
Frogner SV krever at: 	 

• Ansatte i bydelen skal tilbys faste og hele stillinger  
• Bydelen som arbeidsgiver har et godt samarbeid med sine ansatte, videreutvikler den 

enkeltes kompetanse og reduserer ekstern konsulentbruk  
• Bydelen forplikter seg til å etterleve Oslomodellen mot sosial dumping   
• Det opprettes flere lærlingeplasser og praksisplasser 
• Arbeidet med å inkludere flyktninger/asylsøkere i bydelen styrkes 
• Bydelen innfører anonyme jobbsøknader 
• Bydelen må tilby språkopplæring og etterutdanning til fremmedspråklige  
• Det legges til rette for at små forretninger får leie/beholde sine virksomheter 
• Sporveien og renovasjonen skal være i fellesskapets eie 

 
Kultur og idrett skaper trivsel og inkludering 	 
Mange i bydelen har dårlig økonomi, og mange familier har ikke råd til å la barna drive med 
fritidsaktiviteter. Bydelens innbyggere trenger kulturtilbud som er gratis. Frogner SV vil at voksne, 
unge og barn skal kunne delta i kultur- og idrettsaktiviteter uavhengig av økonomi. Vi vil at skoler 
holdes åpne for fritidsaktiviteter på kveldstid og fungere som lokale kulturarenaer.  
 
Frogner SV vil at bydelen: 

• Etablerer kulturhus sentralt plassert i bydelen 
• Sikrer at alle barn og unge får delta i idretts- og kulturaktiviteter 
• Sørger for at det er junior- og ungdomsklubber i nærmiljøet i hele bydelen 
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• Styrker biblioteket på Majorstua 
• Åpner barne- og ungdomsbibliotek etter mønster fra Tøyen i den ombygde amerikanske 

ambassaden  
• Legger til rette for flere utendørs trenings- og aktivitetsparker i bydelen 
• Støtter initiativet til utvidelse av arenaen for barn og unge ved Skur 13 på Aker brygge  
• Tilbyr gratis og tilfredsstillende lokaler for korps, kor, band og idrett 
• Sikrer fortsatt drift av Amaldhus  
• Ivaretar et godt og forpliktende samarbeid med lokale lag og foreninger 

 
En god oppvekst for barn og unge  
Altfor mange barn og unge sliter psykisk og føler seg ensomme og utenfor. I tillegg er økende 
rusbruk i ungdomsmiljøene en utfordring. Spørreundersøkelsen «Ung Oslo 2018» viser at bydelen har 
en stor jobb å gjøre. Viktige tiltak kan være å tilby gratis leksehjelp, gratis AKS og i tillegg en styrking 
av utekontakttjenesten. 	 
 
Frogner SV vil at bydelen: 

• Ansetter flere med pedagogisk utdannelse i barnehagene 
• Øker andelen ikke-kommersielle barnehager i bydelen 
• Krever at det er minst én helsesykepleier per skole 
• Holder Frogner helsestasjon for ungdom åpen flere kvelder i uka  
• Sørger for trygge og gode skoleveier 
• Videreutvikler «Barnehjernevernet» som en fast ordning i bydelen 
• Oppretter flere lavterskeltilbud for ungdom  
• Intensiverer arbeidet mot mobbing, hatkriminalitet og ekstremisme 
• Omregulerer eksisterende bygninger/bygningsmasse til skole- og barnehageutbygging  
• Legger til rette for en ny offentlig grunnskole med flerbrukshall og svømmebasseng i bydelen  
• Stopper etableringen av flere privatskoler i bydelen 

 
En eldreomsorg skapt på tillit 
Eldre er en ressurs for bydelen, og nøkkelen til god eldreomsorg ligger i et godt utbygd offentlig 
helse- og velferdssystem. For å sikre trygghet og stabilitet for de eldre og en levelig arbeidshverdag, 
må de ansatte få tilstrekkelig tid og tillit til å gjøre jobben sin. SV vil ikke ha flere uforutsigbare 
eksperimenter med konkurranseutsetting og kommersielle aktører.  
 
Frogner SV vil arbeide for at 

• Tillitsreformen i eldreomsorgen videreføres og styrkes  
• Majorstuen bo- og behandlingssenter overtas av kommunen når dagens kontrakt utløper 
• Det nye sykehjemmet på Majorstua står ferdig innen 2022 
• Hjemmetjenestetilbudet til eldre økes og bedres 
• Aldersvennlig transport (rosa busser) settes i drift, etter mønster fra bl.a. bydel Nordre Aker  
• Det befestes en heltidskultur for de ansatte i tjenesten  
• Seniorsentrene får midler til å kunne drifte et godt dagtilbud 
• Det etableres flere demenskafeer i bydelen 
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Folkelig deltaking  
Økt folkelig deltakelse på lokalnivå er selve grunnpilaren for politisk arbeid og et levende 
lokaldemokrati. Frogner SV ønsker kontakt med det som finnes av lokal fagbevegelse, foreninger/lag 
og institusjoner for å lytte til deres krav og forslag, og ikke minst samarbeide der synspunktene 
møtes. Økt medvirkning fra bydelens innbyggere og mer samarbeid betyr bedre politiske resultat, og 
økt forståelse og respekt mellom politikerne og beboerne i bydelen. 	 
 
Frogner SV vil at:  

• Folkelig deltakelse og innflytelse øker 
• Det etniske og kulturelle mangfoldet i bydelen gjenspeiles i besluttende organer  
• Det antirasistiske arbeidet i bydelen styrkes 
• At barn, ungdom og eldre blir lyttet til og inkluderes i beslutningsprosesser  
• Det nye bydelshuset blir «et sted å være» - en arena der politikk utvikles i samarbeid mellom 

politikerne og innbyggerne 
• Høringer bydelen skal uttale seg om sendes lag/foreninger til uttalelse 
• Lokalt engasjement skal være synlig og bli tillagt stor vekt 

 


