
Bydelsprogram for Stovner SV 2019 - 2023: 
 

Sammen for Stovner! 
 

Stolte Stovner – en bydel for alle 

 

Bærebjelkene i SVs politikk er solidaritet, rettferdighet, miljøvern, mangfold og 
demokrati. Dette er verdiene Stovner SV vil basere all vår politikk på. Vi vil kjempe 
mot at Oslo fortsetter å være en delt by, der forskjellene mellom folk øker og tilliten 
minsker. Vi vil kjempe for at Stovner skal være en rettferdig, inkluderende, likestilt, 
trygg og mangfoldig bydel, der alle har de samme mulighetene og kan leve gode liv - 
uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.  
 

Det er mange som mener mye om Stovner. Særlig har noen av de som aldri har vært 
her sterke meninger om hvordan det står til i bydelen vår. Det er viktig at vi som bor 
her får nå ut med våre egne historier og fortelle om vår virkelighet - både på godt og 
vondt. Det vil Stovner SV bidra til. Vi er stolte av bydelen vår og folka som bor her! 
 

Vi som bor i Stovner bydel utgjør et mangfoldig fellesskap som har ressurser og 
muligheter, men også noen utfordringer. De fleste av oss lever gode og meningsfulle 
liv her. I bydelen finnes mange sterke fellesskap som er med på å bygge et samfunn 
hvor det er godt å leve. En rekke ildsjeler gjør en fantastisk jobb for nærmiljøet sitt. 
Det skjer gjennom arbeid i borettslag og boligsameier, i idrettslag og velforeninger, i 
kulturen og små og store frivillige organisasjoner eller ved å stille opp for en venn, 
slektning eller nabo som trenger en hjelpende hånd. Dette skal vi ta vare på. Hver 
enkelt av oss har rettigheter og forpliktelser overfor hverandre og storsamfunnet vi 
alle er en del av og lever livene våre i.  
 

Mer enn halvparten av oss som bor på Stovner har minoritetsbakgrunn. Det bidrar til 
en bydel med stor språklig og kulturell bredde, og perspektiver og erfaringer fra hele 
verden. Dette mangfoldet er verdifullt og utviklende for oss alle. Samtidig vet vi at 
innvandrerbefolkningen i Norge har dårligere levekår enn befolkningen ellers. Over 
halvparten av barna som lever i lavinntektsfamilier har minoritetsbakgrunn og i vår 
bydel lever én av fem barnefamilier under fattigdomsgrensen. Vi vet også at Stovner 
er en av bydelene hvor mange med lav inntekt bor og at det er bydelen med høyest 
arbeidsledighet i Oslo. Stovner SVs hovedmål for den kommende perioden er å bidra 
til å løse disse utfordringene, slik at levekårene bedres for alle som bor her. 
 

Det er vår felles oppgave å bygge gode og inkluderende fellesskap. Stovner SVs mål 
er en fremtid der ingen skal oppleve utenforskap, rasisme eller fattigdom i vår bydel. 
Ingen skal måtte ty til kriminalitet fordi de ikke har jobb og mangler inntekt. Ingen skal 
falle utenfor fordi de ikke kan språket eller mangler utdanning. For å nå disse målene 
trengs sosial og økonomisk utjevning, gode velferdstilbud og fellesskapsløsninger og 
en mer rettferdig omfordeling av makt, muligheter og ressurser i landet, byen og 
bydelen vår. Dette vil Stovner SV kjempe for - og da trenger vi din stemme. 
 

En stemme til SV er en stemme for Stovner 

 



I mer enn 18 år fram til 2015 ble Oslo styrt av et byråd ledet av Høyre, med 
deltakelse eller støtte fra de andre borgerlige partiene Fremskrittspartiet, Venstre og 
Kristelig Folkeparti. I disse årene fikk bydelene alt for lite penger. Dette førte til at det 
måtte kuttes i mange tjenester og tilbud som var viktige for folk. Etter valget i 2015 
tok venstresiden over styringen av byen, og SV sitter nå i byråd sammen med 
Arbeiderpartiet og MDG. Bydelene får nå stadig mer penger og viktige tjenester 
styrkes. SV og byrådet har blant annet gjennomført følgende: 
 

 SV har sørget for at det fra 2019 er innført gratis halvdagsplass i 
aktivitetsskolen, AKS, for alle førsteklassinger i hele byen. I mange bydeler, 
blant annet Stovner, er det fra august 2019 gratis halvdagsplass for alle elever 
i 1. - 4. klassetrinn. 

 Skolene er blitt styrket med flere lærere.  
 Utdeling av frukt og grønt til alle skoler med ungdomstrinn blir gjeninnført fra 

starten av skoleåret 2019. Dette var et tilbud som Høyre- og Frp-regjeringen 
fjernet med en gang den tiltrådte i 2013. 

 Det har blitt innført to barnehageopptak i året. 
 Velferdstilbud driftet av kommersielle aktører har blitt erstattet med 

kommunale og ideelle driftere. Dette har sikret de ansattes lønns- og 
pensjonsvilkår, og innbyggernes skattepenger går til velferd - ikke til privat 
profitt til multinasjonale selskaper. 

 Det bygges flere nye kommunale barnehager over hele byen. Bydel Stovner 
har høy prioritet og vil i løpet av 2019 få en rekke nye barnehageplasser. Enda 
flere vil opprettes dersom det rødgrønne byrådet får fortsette. 

 Eldreomsorgen har blitt styrket med over 500 stillinger i hele byen. Stovner 
bydel har opprettet 27 nye årsverk innenfor hjemmetjenestene siden 2015. 

 De kommunale sykehjemmene har fått styrket bemanningen over hele byen. 
 Velferds- og omsorgstilbud skal være basert på tillit, ikke på kontroll. Det er 

den enkeltes ønsker og behov som skal være grunnlaget når 
omsorgstjenestene skal utformes, og de ansatte skal bruke eget, faglig skjønn. 

 Kollektivtransporten har fått et skikkelig løft de siste årene. Stadig flere 
reisende gjør at dette tilbudet stadig må utvides og forbedres. Her i ytre by 
sørger byrådet for langt flere bussavganger, og SV skal de neste fire årene 
jobbe for nye tverrgående baneløsninger her i Groruddalen. 

 Massiv satsing på forebyggende ungdomstiltak sommeren 2018, med penger 
til blant annet 242 kommunale sommerjobber her på Stovner. I 2019 
videreføres satsingen med 60 millioner. 

 

I bydelen har Stovner SV blant annet arbeidet spesielt med disse sakene: 
 

 Flere nye klubber og andre fritidstilbud for barn og unge. Bedre åpningstider i 
helger og ferier. Dette arbeidet må føres videre. SV vil fortsatt være en 
pådriver i dette arbeidet. 

 Bydelen har innført en støtteordning for barn og unge som av økonomiske 
grunner ikke har kunnet delta i fritidsaktiviteter. Dette kom på plass etter 
forslag fra SV. 

 Trivselsmidler. Etter forslag fra SV opprettet bydelen for noen år siden en 
ekstra pott med penger som går til trivselsfremmende tiltak i bydelens 
omsorgsboliger og andre botiltak, de tidligere trygdeboligene og på 



dagsentrene. I tillegg går det midler til barn i levekårsutsatte familier. Midlene 
har gått til å bedre livskvaliteten for mange mennesker. 

 SV har arbeidet for å styrke barnevernets uteteam. Her har vi ennå ikke fått 
med oss de andre partiene, men vi står på videre. 

 

Dette er bare noen få eksempler på tiltak som SV har fått gjennomslag for og som 
har kommet Stovner til gode de siste årene. Likevel er det mye som gjenstår, og det 
er derfor utrolig viktig at det sittende rødgrønne byrådet får fortsette arbeidet sitt. 
Oslo og Stovner fortjener at den gode utviklingen fortsetter. Til det trenger SV din 
stemme - både i valget til bystyret i Oslo og til bydelsutvalget her på Stovner! 
 

En god og utviklende oppvekst for alle  
 

Stovner skal være en fin og trygg bydel å vokse opp i. Uavhengig av familiebakgrunn 
skal alle barn bli sett, hørt og tatt vare på. Bydelen vår har den høyeste andelen 
familier som lever på lavinntekt i hele Oslo. Dette er det et felles ansvar å motvirke, 
både for oss politikere og for alle andre som møter disse barna i lokalmiljøet. Derfor 
vil vi at Stovner skal ha gode barnehager og skoler som utjevner forskjeller og 
inkluderer alle, et forebyggende og tillitsskapende barnevern, flere arbeidstiltak for 
ungdom og et variert og rimelig fritidstilbud der alle kan delta, uavhengig av 
foreldrenes økonomi.  
 

Barselsomsorg  
 

Stovner SV vil arbeide for: 

 Å sikre nok jordmødre i bydelen og sikre at ordningen “Nye familier” 
videreføres, slik at alle nybakte foreldre kan få hjemmebesøk under 
graviditeten og etter fødsel. 

 At fødselsforberedende kurs skal være tilgjengelig og gratis for alle. 
 At helsestasjonen har nok ressurser til å drive forebyggende og tillitsskapende 

arbeid og kan gi god informasjon til sine brukere uavhengig av bakgrunn. 
 

Barnehager 

 

Stovner SV vil arbeide for: 
  

 Flere barnehager for å sikre bedre barnehagedekning, særlig på Høybråten og 
på Gamle Stovner der det er alt for få barnehageplasser i dag. 

 God kvalitet i bydelens barnehager. Barnehagen skal sørge for at alle barn får 
en god overgang til skolen, gjennom å fokusere på språklig og sosial utvikling. 

 En styrket dialog mellom foreldre og barnehage. De ansatte må ha flerkulturell 
kompetanse og ha et særlig fokus på god dialog med minoritetsforeldre.  

 At alle 4- og 5-åringer i bydelen fortsatt skal ha tilbud om gratis halvdagsplass. 
 Mer fleksible åpningstider i barnehagene.  
 At alle i bydelen har et barnehagetilbud i sitt nærmiljø.  



 Ingen privatisering av kommunale barnehager. Privatisering fører til svekkede 
rettigheter for de ansatte, mindre stabilt personale og fare for redusert kvalitet i 
tilbudet. 

 

Skole og aktivitetsskole 

Stovner SV vil arbeide for: 

 Å følge opp vedtaket om økt lærertetthet i nært samarbeid med den enkelte 
skole, slik at alle elever skal få nok tid med læreren sin til å lære godt. 

 At kommunen fortsatt tilbyr gratis aktivitetsskole til alle elever fra 1. - 4. trinn i 
Stovner bydel og øker kvaliteten. 

 
Barnevern 

Stovner SV vil arbeide for: 
 
 

 At barnevernets uteteam i bydelen styrkes. Uteteamet gjør en viktig jobb for 
bydelens barn og unge og er et viktig forebyggende tiltak. 

 At bydelen har et barnevern som driver aktivt, forebyggende arbeid og som 
kan hjelpe barn og familier så raskt og enkelt som mulig.  

 Å lokalt følge opp SV-tiltakene “Oslohjelpa” og “Barnehjernevernet”, så barn 
og unges stemme lyttes til, at de ikke blir kasteballer i systemet, og at de 
sammen med familiene sine får hjelp når de har behov for det. 

 Sørge for høy flerkulturell kompetanse i barnevernet for å få en god dialog 
med alle foreldre. 

 At bydelen har mål om å rekruttere flere ansatte med ulik bakgrunn, for å gjøre 
barnevernet mer representativt og øke tilliten til barnevernet. 

 

Fritidstilbud og idrett 

Stovner SV vil arbeide for: 
 
 

 At bydelen fortsetter å bygge ut et variert, bredt og tilgjengelig fritidstilbud, slik 
at barn og unge i alle aldre og alle deler av bydelen har mange møteplasser til 
både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Barn og unge skal alltid høres og 
delta i planleggingen av nye tilbud. 

 Å videreføre og utvide bydelens støtteordning for barn og unge som pga. 
foreldrenes økonomi ikke kan delta i fritidsaktiviteter. 

 Å øke tilskuddet til idrettslagene og frivillige organisasjoner i bydelen, med mål 
om at deltakelsen gjøres så billig som mulig slik at flest mulig kan bli med, og 
at det gjennomføres tiltak for integrering og inkludering. 

 Å videreutvikle og styrke det viktige ungdomsarbeidet som gjøres på 
rockefabrikken, motorsenteret, skatehallen, fritidsklubbene og i idretten og 
kulturen, samt sørge for at det i samarbeid med skolene utvikles 
fritidsaktiviteter som kan drives på de enkelte skolene. 



 At det planlagte Stovner bad i Fossumdumpa kommer raskt på plass, slik at 
bydelen sikres et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset både 
svømmeidretten, skoler og publikum, i alle aldre. 

 At bydelen tilbyr ferietilbud for barn mellom 7 og 16 år, i samarbeid med lokale 
ideelle organisasjoner. 
 
 

Ungdomssatsing 

Stovner SV vil arbeide for: 

 At bydelen satser tungt på forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet og 
utenforskap, som f.eks. lokale sommerjobber, og utvidede åpningstider på 
fritidstilbudene om sommeren, slik man så fungerte godt sommeren 2018. I 
det videre arbeidet bør frivillige organisasjoner, som f.eks. idrettslagene, 
trekkes sterkere inn. 

 At unge over 18 i bydelen har et godt og trygt sted å møtes, også i helgene. 
 At bydelen innfører en lokal læreplassgaranti for ungdom med utgangspunkt i 

lokale fagmiljø. 
 At det blir et bedre samarbeid mellom NAV, bydelen og lokale bedrifter om 

kurs og praksisplasser til ungdom. 
 At alle bydelens tilsatte som jobber med ungdom kurses om negativ sosial 

kontroll, tvangsekteskap, vold og overgrep. 
 

Et meningsfullt liv for alle i bydelen 

 

Stovner SV vil at vi skal skape gode løsninger for bydelen vår i fellesskap. Sterke 
fellesskap gir mennesker muligheter uavhengig av hvilken bakgrunn vi har. Små 
forskjeller gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Viktige oppgaver som omsorg, 
helse og utdanning løses best i fellesskap og skal ikke være varer på et marked. 
Ingen skal tjene seg rike på velferdstilbudene vi alle har rett på og trenger i løpet av 
livet. Fellesskap gir frihet, fordi alle får det de har behov for uavhengig av 
lommeboka. 
 

Alle skal ha rett til arbeid. Bydelen må gå foran i arbeidet for å skape et inkluderende 
arbeidsliv. Stovner har nå den laveste andelen sysselsatte i Oslo. Det må vi gjøre 
noe med. Mange som i dag er uten arbeid, kan og vil bidra i arbeidslivet hvis de får 
sjansen. Det må arbeides for at flere kommer ut i jobb. Nøkkelen er i mange tilfeller å 
bedre språkferdighetene og kompetansen til den enkelte. 
 

Alle har rett på rask og god hjelp når de blir syke. Stovner SV vil styrke det 
forebyggende helsearbeidet, samtidig som det behandlende helsetilbudet må holde 
et høyt nivå. Det psykiske helsetilbudet må være like tilgjengelig som det somatiske. 
 

Stovner skal være en aldersvennlig bydel hvor det skal være godt å bli gammel. 
Eldre skal få større innflytelse over innholdet i tjenestene og færrest mulig ansatte å 
forholde seg til. Alle eldre skal oppleve mest mulig mestring av egen hverdag. Gode 
tjenester må bygges på tillit mellom den enkelte bruker og tjenesteyter. Stovner SV 



sier nei til stoppeklokkeomsorg og ja til en tillitsreform der de ansatte får bruke faglig 
skjønn i dialog med den enkelte innbygger. 
 

 
Arbeid 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 Å stimulere til jobbskaping og gründervirksomhet i dialog med lokalt 
næringsliv, slik at det blir flere tilgjengelige arbeidsplasser i bydelen. 

 At NAV både må jobbe for å kvalifisere folk for arbeidslivet og arbeide aktivt 
for å skaffe varig jobbtilbud til de som skal ut i arbeid. 

 Å skaffe gode tilbud om språkopplæring både til de som er i kontakt med NAV 
og de som ikke er det. 

 At kommunen må tilby flere lærlingeplasser i sine virksomheter, også her i 
bydel Stovner. 

 Å styrke arbeidet som skjer på Fossum aktivitetshus, som er et kunnskaps- og 
kompetansehus for bydelens innbyggere med vekt på språkopplæring, 
kvalifisering og integrering.  

 At bydelen må sørge for at bydelens deltidsansatte som ønsker heltidsstilling 
skal få det. 

 At bydelen som hovedregel tilbyr faste stillinger til sine ansatte. 
 At bydelen skal jobbe aktivt mot sosial dumping. 

 

Helse og omsorg 

Stovner SV vil arbeide for: 
 
 

 Å styrke det forebyggende helsearbeidet for hele befolkningen. 
 Å styrke og videreutvikle de tilbudene som legger til rette for fysisk aktivitet for 

hele befolkningen uavhengig av alder og funksjonsnivå, gjerne i samarbeid 
med frivilligheten. 

 Å styrke skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere, slik at den fungerer 
godt og forebyggende. 

 At åpningstidene ved bydelens legesentre blir mer fleksible, så flere får hjelp 
raskere. 

 Å prioritere og styrke bydelens arbeid med mental helse, både det som gjøres 
på Jesperud aktivitetshus og det som skjer i bydelens tjenester for øvrig. 
Særlig må det forebyggende arbeidet få mer fokus i skolen og arbeidslivet. 

 

 

Vold i nære relasjoner 

Stovner SV vil arbeide for: 

 

 Et fortsatt godt samarbeid mellom bydelen, skole og politi i arbeidet med å 
forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. 



 At bydelens ansatte skoleres i hvordan vold i nære relasjoner kan oppdages, 
forebygges og motvirkes. 

 

Eldreomsorg 

Stovner SV vil arbeide for: 

 

 At bydelen har et omsorgstilbud som er tilpasset den enkeltes behov. 
 Gode hjemmebaserte tjenester, som gjør at eldre som kan og vil bo i egne 

hjem, får anledning til det.  
 At alle som trenger en sykehjemsplass skal få det. 
 Å utvikle et variert botilbud som i størst mulig grad er tilpasset den enkeltes 

livssituasjon og funksjonsnivå. 
 At de kommunale boligene og omsorgsboligene har høy standard og er 

trygge.  
 At eldresentrene videreutvikles som en viktig del av det forebyggende 

arbeidet. 
 At bydelen er med i ordningen “Rosa busser”, slik at eldre skal komme enklere 

til og fra butikk og offentlige servicetilbud. 
 Bedret framkommelighet hele året på fortauer, bussholdeplasser og ved 

knutepunktene i bydelen. Om vinteren må det måkes og strøs bedre for å 
forebygge fallulykker og for at eldre mennesker skal kunne føle seg trygge ute. 

 At ordningen med miljøvaktmestere videreføres.  
 

Stovner - et inkluderende og trygt sted å bo for alle  
 

Stovner er et bra sted å bo for de aller fleste av oss, med gode tjenester og tilbud til 
innbyggerne og kort vei til både sentrum og marka. Mye bra har skjedd i bydelen vår 
de siste årene. Stovner senter har blitt utvidet og modernisert. Ved hjelp av 
Groruddalssatsingen blir området rundt oppgradert med parkanlegg og utemiljø som 
legger til rette for aktiviteter for folk i alle aldre. Vi vil fortsette arbeidet for et enda 
bedre bomiljø også de neste årene og ta fatt i de utfordringer i bydelen vår som 
gjenstår. Alle skal ha mulighet til aktiv deltagelse i lokalsamfunnet vårt, uavhengig av 
alder, etnisk bakgrunn, kjønn og funksjonsnivå.  
 

 

 

 

 

Områdesatsing og byutvikling 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At en større andel av Groruddalssatsingen går til konkrete tiltak for sosial 
utjevning, tilbud til barn og ungdom og økt sysselsetting.  

 At Groruddalssatsingen på oppvekst og utdanning, sysselsetting og 
nærmiljøtiltak videreføres og styrkes. 



 At bydelen prioriterer en ytterligere oppgradering av bydelens uteområder, 
med fokus på god parkdrift, mer belysning og effektive tiltak mot forsøpling. Så 
langt det er mulig skal bydelen ansette lokale arbeidstakere for å skjøtte disse 
oppgavene. 

 

Bolig 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At alle som trenger det skal ha et sted å bo til en pris de kan leve med. Det er 
en grunnleggende rettighet. 

 Å redusere husleien i de kommunale boligene. 
 At nye boområder, for eksempel på Nedre Rommen, holder høy kvalitet. 
 Å sikre gode bomiljøer og forhindre spekulasjon, ved å arbeide for at nye 

boligprosjekter blir organisert som borettslag. 
 At fortetting i eksisterende boområder tar tilstrekkelig hensyn til de som bor 

der fra før. 
 

Lokalt klima- og miljøarbeid 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At klimautslippene fra bydelens virksomhet skal reduseres, bl.a. ved at 
bydelens ansatte stimuleres til å gå, sykle, kjøre el-bil eller bruke 
kollektivtransport både til og i jobb. 

 At alle bydelens tjenester får krav om å være miljøbevisste i all sin virksomhet. 
 Bedre støyskjerming av E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien.  
 Mer aktiv bruk at bydelens grøntområder, f.eks. ved å ta vare på og anlegge 

flere parsellhager og skolehager.  
 At bydelen anlegger og tar vare på blomstereng og annen variert natur som 

sikrer viktige leveområder for bier, humler og andre insekter. 
 At borettslagene oppfordres til å installere solcellepaneler og/eller opplegg for 

dyrking på takene der dette er mulig. 
 At Gjelleråsmarka, Lillomarka og Østmarka bevares som viktige 

rekreasjonsområder for bydelens befolkning.  
 At det ikke etableres skytebane på Lahaugmoen. 

 

Kollektivtransport og samferdsel 

 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At avgangene på t-banen utvides på kveldstid og i helgene. 
 Gode tverrgående bussforbindelser innad i bydelen. 
 At byrådet bygger ut og styrker kollektivtilbudet i Groruddalen betraktelig, 

særlig på tvers innad i dalen. 



 
 
 

Politi 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At politiet i bydelen alltid prioriterer forebygging. Stovner SV skal jobbe for at 
prosjektet Forebyggende Stovner får økte bevilgninger og styrkes. 

 At politiet i bydelen kjenner ungdommene våre og bygger tillit og gjensidig 
respekt, slik det har vært gjort med fotballkampene mellom politifolk og lokale 
ungdommer. Derfor vil SV sikre at det er et solid nærpoliti i bydelen vår, og 
ikke behov for å hente inn patruljer fra andre deler av byen som ikke har en 
relasjon til lokalbefolkningen.  

 At politiet er synlig og tilgjengelig. 
 Å beholde Stovner politistasjon der hvor den ligger i dag. 

 

Lokaldemokrati 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At flere beslutninger som berører bydelen skal tas lokalt. Mer makt til bydelene 
gir deg større innflytelse over din egen og dine nærmestes hverdag.  

 At innbyggerne skal være med og bestemme. Bydelen styres best gjennom et 
godt samarbeid mellom politikerne, innbyggerne, frivillige organisasjoner og de 
ansatte.  

 At bydelen og de lokale partiene skal sette inn tiltak for å få mer mangfold 
blant de folkevalgte i bydelen. De som skal gjøre beslutninger på våre vegne, 
må representere alle som bor i Stovner bydel. 

 At viktig informasjon fra bydelen gis i et enkelt og lettfattelig språk. Informasjon 
må også gjøres tilgjengelig på de vanligste språkene som brukes i bydelen. 
Bydelen må alltid ha som mål om å nå ut til og inkludere alle. 

 

 

 

 

 

 

Inkludering, likestilling og integrering 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At Stovner bydel har nulltoleranse mot rasisme og skal være en rasisme-, 
volds- og diskrimineringsfri bydel. Dette skal være en grunnleggende verdi for 
bydelen og gjennomsyre all aktivitet. 

 At bydelen tar initiativ til flere tiltak som kan få flere kvinner med 
minoritetsbakgrunn ut i jobb, utdanning og økt samfunnsdeltakelse. Bydelen 
må også støtte opp om de frivillige initiativene og tiltakene som finnes, f.eks. 
Bydelsmødrene på Stovner, aktiviteter på Stovner Frivilligsentral osv. 



 At frivillige initiativ og organisasjoner som jobber med antirasisme og 
inkludering sikres støtte fra bydelen. Initiativ rettet mot barn og unge skal 
særlig prioriteres. 

 At bydelen jobber for å sikre kjønnsbalanse i alle deler av sin virksomhet. 
 

Frivillighet, kultur og lokale organisasjoner 
 

Stovner SV vil arbeide for: 
 

 At bevilgningene til frivillige organisasjoner og idrettslag økes, særlig til 
organisasjoner som jobber med utsatte barn og unge eller sikrer aktiviteter for 
de som sliter økonomisk, er eldre, ensomme, syke eller arbeidsledige. 

 At frivilligheten anerkjennes som en viktig ressurs i bydelen og i det 
forebyggende arbeidet. 

 Å styrke bydelens kulturtilbud, som f.eks. Rommen scene og kultursalen 
Nedre Fossum gård. 

 Å videreføre og styrke ordningen med trivselsmidler, som Stovner SV fikk 
innført i bydelen. Det er penger til trivselsfremmende tiltak i blant annet 
bydelens omsorgsboliger, de tidligere trygdeboligene og på dagsentrene. 

 Å støtte oppbyggingen av nærmiljøsenter i bydelen og bidra til at de brukes 
aktivt av organisasjoner og foreninger. 

 Å få opprettet et kinotilbud på Stovner. 
 


