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Dokumentet inneholder eksempler på resultater etter at Arbeiderpartiet, MDG 

og SV overtok byrådsmakten i Oslo 21. oktober 2015. Eksemplene er basert på 

innspill fra byrådssekretærer i de ulike avdelingene, og er ikke uttømmende eller 

rangert. Vi har så langt det har vært mulig prøvd å lage resultater som dekker 

hele femårsperioden, men dette har ikke vært mulig i alle tilfeller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Oslo kommune 

Redaktør: byrådssekretær Halvard Hølleland, Byrådslederens kontor 

Ta kontakt med byrådssekretær i aktuell avdeling ved spørsmål  
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Byrådet i Oslo (per 21. oktober 2020) 

 

 Raymond Johansen (Ap), byrådsleder 

 

 Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel 

 

 Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap 

 

 Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester 

 

 Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale 

tjenester 

 

 Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans 

 

 Arild Hermstad (MDG), byråd for byutvikling 

 

 Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap 

 

 Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet 
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 Vi har oppnådd tidenes høyeste barnehagedekning i Oslo  

Oslo har nå har den høyeste barnehagedekningen1 noensinne: 

 

 2015: 86,5 prosent av barn i barnehagealder gikk i barnehage. Oslo var 

fylket med lavest barnehagedekning i landet. 5 500 barn gikk ikke i 

barnehage.  

 2019: 90,3 prosent av barn i barnehagealder går i barnehage. Oslo er ikke 

lenger fylket med lavest barnehagedekning i landet. Antall barn som ikke 

går i barnehage er redusert til 3 900. (2020-tallene er ennå ikke publisert, 

men vi antar barnehagedekningen har økt ytterligere.) 

 

Byrådet har bygget 3500 nye barnehageplasser (2016–2020). Vi bygger 

barnehager over hele byen, men har bygget flest i områder der det tradisjonelt 

har vært færre barn som har gått i barnehage. 
  

Andelen barn som mottar kontantstøtte er redusert med rundt en fjerdedel (26 

prosent) fra 2015 til 2020: 

 

 2015: 4347 mottakere (50,4 prosent av barna) per 30. juni  

 2020: 3196 mottakere (41,3 prosent barna) per 30 juni  

 

Vi har arbeidet aktivt for å rekruttere flere barn til barnehagen, blant annet 

gjennom Bydelsmødre. 
 

 Vi har ansatt 700 flere barnehagelærere  

Vi har ansatt om lag 700 flere barnehagelærere i barnehagene i Oslo:  
 

 2015: 2893 barnehagelærere 

 2019: 3586 barnehagelærere 

  

Vårt mål er at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være 

barnehagelærere. Da vi overtok var denne andelen 30 prosent. I 2020 passerer 

andelen 43 prosent (inkludert dispensasjoner fra utdanningskravet), og midler til 

å nå 50 prosent barnehagelærere ligger i budsjettet og oppnås innen 2024.   

 

Byrådet har også mål om at 25 prosent av medarbeiderne i barnehagene skal 

være fagarbeidere. Også dette målet nås i bystyreperioden. 

                                                           
1 Andelen barn som går i barnehage. 
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 Vi har ansatt 900 flere lærere i Osloskolen  

Siden vi overtok har Osloskolen fått 901 flere lærerårsverk:   

  

 2015: 7347 lærerårsverk 

 2019: 8248 lærerårsverk 
 

Allerede før lærernormen var vedtatt ansatte vi 200 flere lærere på 1.–4. trinn 

for å sikre tettere oppfølging av de minste elevene. Lærerne ble i hovedsak 

ansatt på skoler i Groruddalen, Søndre Nordstrand og Oslo indre øst. Fordi 

lærernormen har vært underfinansiert fra staten, har vi satt av 180 mill. kroner i 

egne midler slik at normen innfris.  

 

I 2011 innførte det borgerlige byrådet en regel som sa at skolene bare skulle få 

80 prosent finansiering for hver nye elev. Dermed opplevde skolene å få mindre i 

budsjett for hver nye elev. Vi har innført 100 prosent finansiering for alle 

skoleplasser: 

 

 2015: 80 prosent betaling for nye elever 

 2020: 100 prosent betaling for nye elever 

 

I tillegg til dette har vi styrket grunnfinansieringen for alle elever (den såkalte 

«elevprisen») på alle skoler i Oslo.  

 

Vi har også gjort en endring i måten både grunnskoler og videregående skoler 

finansieres på. I grunnskolen spiller utdannings- og inntektsnivå i området rundt 

skolen, samt antall barnevernssaker, inn på hvor mye penger skolene får. Dette 

gjør at skoler med store behov får tildelt ekstra ressurser som et tiltak for å 

utjevne sosiale forskjeller. Vi har satt i gang et arbeid for ytterligere å forbedre 

finansieringsmodellen. 

 

I videregående skole har vi avviklet den rene stykkprisfinansieringen og erstattet 

det med en finansieringsmåte som samsvarer med skolens faktiske behov. I 

praksis innebærer den nye modellen at skoler med mange elever med krevende 

utgangspunkt settes bedre i stand til å følge opp elevene. 
 

 Vi har gjort aktivitetsskolen gratis for 17 500 barn  

Gratis aktivitetsskole er innført på 1. trinn på alle barneskoler i Oslo: 
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 2015: Gratis aktivitetsskole på to skoler.  

 2020: Gratis aktivitetsskole på alle 115 barneskoler.  

 

Gratis aktivitetsskole er også innført på 2.-4. trinn på alle skoler i Groruddalen, 

Søndre Nordstrand og i bydelene i indre by.  

 

Foreldre sparer 22 500 kroner per barn per år, og på skoler som har gratis 

aktivitetsskole på alle fire trinn vil foreldrene spare 90 000 kroner per barn.  

 

Andelen barn som går i aktivitetsskolen har økt kraftig etter at gratis 

aktivitetsskole ble innført: 

 

 2015: 76 prosent av elevene går i aktivitetsskolen på 1.–4. trinn 

 2019: 90 prosent av elevene går i aktivitetsskolen på 1.–4. trinn   

 

Økningen er størst på skoler som fra før av hadde lav andel deltakere i 

aktivitetsskolen, for eksempel har andelen på skolene i Alna økt fra 57,4 prosent 

i 2015 til 95,6 prosent i 2019 og tilsvarende for Søndre Nordstrand fra 60,1 

prosent til 91,4 prosent.  

 

De største utslagene finner vi på enkeltskoler, for eksempel har Stovner skole 

økt fra 38,4 prosent i 2015 til 94,4 prosent i 2019. 

 

Gratis aktivitetsskole omfatter 12 timer hver uke med lek, læring og ulike 

aktiviteter etter skoletid.  
 

 Vi har gjort det mer attraktivt å velge yrkesfag  

Etter ti år med nedgang i søking til yrkesfag under det borgerlige byrådet, har 

søkingen gått opp hvert år under det rødgrønne byrådet:  

 

 2016: 21,8 %   

 2017: 24,3 %  

 2018: 25,1 %  

 2019: 26,7 %  

 2020: 27,3 %  

  

Byrådets langsiktige mål er at en av tre elever skal søke yrkesfag.   
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For å bidra til økt søking har vi blant annet lagt frem en egen strategi for 

yrkesfagene, «Yrkesveien», som inneholdt utstyrsløft på yrkesfagene, 

læreplassgarantier2 og mulighet til å kombinere yrkesfag og idrett som noen av 

tiltakene. Vi har også innført Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv som stiller 

strenge krav til kommunens leverandører, blant annet om bruk av faglærte og 

lærlinger.  

 

 

 Vi har bidratt til at flere elever fullfører og består videregående 

opplæring 

Skoleresultatene i Oslo har blitt bedre de siste årene, og uansett om man ser på 

nasjonale prøver, Elevundersøkelsen, karakterer eller andre indikatorer er 

trenden positiv. Det viktigste er selvfølgelig at flere elever fullfører og består 

videregående opplæring:  

 

 2015: 77,7 prosent av elevene hadde fullført og bestått videregående 

opplæring fem år etter at de begynte (2010-kullet) 

 2018: 79,4 prosent av elevene hadde fullført og bestått videregående 

opplæring fem år etter at de begynte (2013-kullet) 

 

Andelen som slutter underveis, altså reelt frafall, var på 8,5 prosent i 2018 mot 

9,3 prosent i 2015. De øvrige er fortsatt i opplæring, har fullført, men ikke 

bestått eller har fullført med planlagt kompetanse på lavere nivå 

(grunnkompetanse). 

 

Andelen 16–25-åringer som verker er i arbeid eller har bestått videregående 

opplæring går ned: 

 

 2015: 14,4 prosent av 16–25-åringene var verken er i arbeid eller har 

bestått videregående skole  

 2019: 12,7 prosent av 16–25-åringene var verken er i arbeid eller har 

bestått videregående skole 
 

 

                                                           
2 Læreplassgarantier gis i bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel 

og bilfaget.  
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  Vi har åpnet 10 000 nye skoleplasser  

Vi har åpnet 10 000 nye skoleplasser siden vi overtok byrådsmakten.3  Til 

sammen har vi investert rundt 13 milliarder kroner i nye skolebygg og 

rehabilitering av eksisterende bygg.  Byrådet foreslår i budsjettet for 2021 å 

investere ytterligere 13 milliarder kroner i skolebygg frem mot 2024.  
 

  Vi har forbedret svangerskapsomsorgen  

Kvinner har rett til å velge om de ønsker å motta svangerskapsomsorg fra 

jordmor på helsestasjonene eller fastlege. Vi har økt antall årsverk til jordmødre 

på helsestasjonene med 150 prosent for å gjøre det mulig med tettere og bedre 

oppfølging både før og etter fødsel. 

 

 2015: 30 årsverk  

 2020: 76 årsverk  

 

Vi har innført hjemmebesøksprogrammet Nye Familier til alle 

førstegangsforeldre, og alle som får barn for første gang i Norge. Det betyr at 

familiene får tilbud om hjemmebesøk fra helsestasjonen fra svangerskapet og 

etter behov inntil barnet er to år. 

  Vi har styrket skolehelsetjenesten med mer enn 100 nye årsverk 

Vi har opprettet over 100 flere årsverk i skolehelsetjenesten for å styrke det 

helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeidet, men også for å styrke 

elevenes fysiske og psykososiale læringsmiljø.  
 

 2015: 118 årsverk i skolehelsetjenesten 

 2020: 221 årsverk i skolehelsetjenesten 

 

Bemanningsnormen for skolehelsetjenesten har blitt oppfylt på ungdomstrinnet 

og i videregående skole etter 2015. Byrådet har lagt inn midler i budsjettet for 

2021 slik at normen oppnås på alle barneskoler i 2021.  

 

  Vi har tatt tilbake skolevaktmesterne  

Det borgerlige byrådet la skolevaktmesterne ut på anbud og lot private aktører 

drive vaktmestertjenester på skolene. Vi har tatt skolevaktmestertjenesten 

                                                           
3 Byggingen av en andel av disse var planlagt og satt i gang under det borgerlige byrådet. 
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tilbake i offentlig regi, fordi vi skal ta vare på skolebyggene våre og sikre trygge 

og gode arbeidsvilkår for elever og medarbeidere.  

 

 Vi har doblet antall obligatoriske svømmetimer i Osloskolen 

Vi har doblet antall obligatoriske svømmetimer i Osloskolen for å bidra til at 

barn og unge blir bedre svømmere.  

 

 2015: 10 obligatoriske svømmetimer i Osloskolen 

 2020: 20 obligatoriske svømmetimer i Osloskolen 

 

  Vi har skapt 5000 sommerjobber for ungdom 

Byrådet har sørget for at omtrent 5000 ungdommer har fått sommerjobb i 

bydelene siden 2018.  

  

 2015: Ingen politikk for sommerjobber blant ungdom 

 2020: over 2000 sommerjobber i 2020, til sammen har det blitt skapt 

omtrent 5000 sommerjobber i 2018, 2019 og 2020. 

 

  Vi har ansatt ruskonsulent for unge i alle bydeler 

I tråd med byrådets russtrategi om tidligere innsats og forebygging, har vi gitt 

bydelene midler til å ansette egne ruskonsulenter for unge. 

 

 2015: Ingen egne ruskonsulenter for unge  

 2020: Alle bydeler har egne ruskonsulenter for unge 

 

For å unngå en opphopning av rusproblemer i sentrum har vi gitt bydelene midler 

til å opprette aktivitetssentre, væresteder, ulike sysselsettingstiltak og 

boligrettede tiltak. Vi gjennomfører også en omfattende oppgradering av 

rusinstitusjonene.  
 

  Vi har bidratt til at alle bydeler har fritidsklubb  

Byrådet har bevilget ekstraordinære midler til oppgradering av fritidsklubbene. 

Svært mange fritidsklubber har dermed fått et løft, i tillegg har nå alle bydeler 

fått minst en fritidsklubb.  

 

 2015: Ikke alle bydeler har fritidsklubb  

 2020: Alle bydeler har fritidsklubb 
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  Vi har innført klimabudsjett og skjerpet klimamålene 

Oslo kommune var først i verden med klimabudsjett, et verktøy for å sikre at vi 

når klimamålene våre. Klimabudsjettet har siden 2017 blitt lagt fram hvert år i 

forbindelse med fremleggelse av det ordinære Oslo-budsjettet. Det ordinære 

budsjettet har en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes. På samme 

måte viser klimabudsjettet en øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan 

slippes ut. 

 

Vi har fremskyndet Oslos klimamål med 20 år, og skal gjøre Oslo til verdens 

første nullutslippsby innen 2030. Det er bred støtte i befolkningen for Oslos 

klimamålet: 8 av 10 innbyggere i Oslo (77 prosent) støtter det overordnede 

målet om 95 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.   

 

 Vi har bidratt til å redusere biltrafikken og gjøre luften renere 

For første gang på mange år går biltrafikken i Oslo ned.  14 000 færre 

passeringer i bomringen hver dag i 2019 sammenliknet med 2015. Det betyr 5 

millioner færre passeringer i året. Antall nullutslippsbiler som passer bomringen 

er tredoblet, samtidig som totaltrafikken går ned. Dette gjør at køene blir 

mindre og luften renere.  

 

 2015: 200 000 mennesker i Oslo bor i «rød sone» med for høy 

luftforurensing. 

 2020: 10 000 mennesker i Oslo bor i «rød sone» med for høy 

luftforurensing. 

 

Biltrafikken i sentrum er redusert med 28 prosent i perioden 2016 til 2019.  Det 

er færre forsinkelser for kollektivtrafikken innenfor programområdet, både for 

trikk og for buss mellom 2016 og 2019. Undersøkelser viser at det er mer liv og 

flere som oppholder seg i sentrum sammenliknet med tidligere. 

 

  Vi har skapt elbilrevolusjon i Oslo 

Vi har gjennom vår samferdsels- og miljøpolitikk bidratt til en kraftig økning i 

elbilbruken de siste årene:  

 

 2015: 27 prosent av nybilsalget var en elbil   

 2019: 77 prosent av nybilsalget var en elbil 
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Vi har etablert en støtteordning for ladeinfrastruktur som muliggjør installering 

av over 50.000 ladepunkter i borettslag og sameier, i tillegg åpnet nye 

ladegarasjer for elbiler på Vulkan og under Akershus festning. 

 

 Vi har gjort veiene i Oslo tryggere 

Vi har bygget over 400 nye fartsdumper og redusert fartsgrensen på over 100 

strekninger. Gangfeltet er opphøyd på over 40 steder. Vi jobber med å etablere 

bilfrie hjertesoner rundt alle byens barneskoler. I 2021 vil ti grunnskoler har 

hjertesoner, og innen 2023 skal alle skoler ha hjertesoner. 

 

  Vi har økt med 4000 ukentlige avganger i kollektivtransporten 

Vi har økt antallet avganger med T-bane, buss og trikk med 4000 avganger i 

uken. Flere busslinjer kjører nå hele døgnet, i tillegg har flere linjer fått avgang 

hvert fjerde minutt. I 2016 var antall kollektivreiser flere enn antall bilreiser i 

Oslo.  

 

 Vi har bygget 54 kilometer med ny sykkelvei 

Sykkeltrafikken er omtrent 50 prosent høyere i 2020 enn i 2015.  

 

Vi har bygget totalt 54 kilometer med ny sykkelvei siden 2016. I tillegg har vi 

oppgradert 24 kilometer av det gamle sykkelveinettet.  Til sammenlikning ble 

det de ti siste årene før vi kom inn i byråd bygget i snitt 1,5 kilometer sykkelvei i 

året.  
 

Vi har åpnet sykkelhoteller og innendørs sykkelparkering, blant annet på Oslo S, 

Grorud og Ryen. Siden 2015 har vi etablert omtrent 1800 nye sykkelstativer i 

Oslo.  

 

Vi har også begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele 

året. Tidligere ble mange sykkelveier brukt som snødeponi om vinteren. Nå 

brøytes 120 kilometer av sykkelveinettet med høyeste standard for å gjøre det 

enkelt for folk å sykle om vinteren.  

 

Vi har fått på plass en ny stor sykkelplan, som erstatter en 20 år gammel 

versjon. Planen fastslår at det skal bygges 350 kilometer ny sykkelvei i perioden 

2015-2040, slik at sykkelveinettet i Oslo da blir på 530 kilometer sykkelvei.   
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  Vi har gjort kollektivtransporten gratis for alle barn under 6 år 

Vi har innført gratis kollektivtransport i Oslo og Akershus for alle barn under 6 

år. Vi har i flere omganger også unngått økning i kollektivprisene. Blant annet 

sørger vi for at billettprisene i 2021 holdes på 2020-nivå. 

 

  Vi har kjøpt 87 nye trikker 

Vi har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet med nye spor og 

innkjøpt av 87 nye trikker. Med oppgraderingen vil vi doble kapasiteten i 

trikkenettet til rundt 100 millioner årlige passasjerer. Samlet vil de være 

omtrent 3 kilometer lange parkert etter hverandre, noe som er 1 kilometer mer 

enn dagnes trikkeflåte. De nye trikkene har en topphastighet på rundt 70 km/t, 

er mer stillegående og har rundt 40 prosent mer kapasitet enn dagens trikker. 

Det betyr flere avganger, kortere reisetid og en mer behagelig kollektivreise for 

innbyggerne.    

 

  Vi har satt 130 elbusser i trafikk og gjør kollektivtransporten 

utslippsfri 

All kollektivtransport i Oslo skal være utslippsfri i 2028. Vi har allerede satt de 

første elbussene inn i trafikk i Oslos kollektivtransport: 

 

 2015: 0 elbusser 

 2019: 130 elbusser 

 

De tre Nesoddbåtene ble elektriske i 2019 og 2020, øybåtene blir elektriske i 

2021 og 2022 og hurtigbåtene skal bli utslippsfrie i 2024. Vi har også etablert 

nytt landstrømsanlegg som innebærer at ingen utenlandsferger går på tomgang 

når de ligger til kai i Oslo. 

 

  Vi har innført beboerparkering i Oslo 

Vi har innført beboerparkering for å gjøre det enklere å parkere for de som bor i 

området.  

 

 2015: Ingen bydeler, områder eller gatestrekninger med 

beboerparkering. 

 2020: Beboerparkering er innført i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, 

Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Det er også innført på enkelte 
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gatestrekninger/områder i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna, Bjerke, 

Vestre Aker og Stovner.  

 

 Vi har åpnet nytt hovedbibliotek, eget barne- og ungdomsbibliotek og 

gjort lokalbibliotek meråpent 

Vi har åpnet nytt hovedbibliotek i Bjørvika, åpnet et eget barne- og 

ungdomsbibliotek på Tøyen og innført meråpent bibliotek ved 13 lokalbibliotek. 

Meråpent bibliotek gjør at innbyggere kan bruke bibliotekene fra kl. 07.00 til 

23.00. 

 

Vi har oppgradert bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa, Stovner, Torshov 

og Grünerløkka.  

 

Uten å ha medregnet åpningen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika har antall 

bibliotekbesøk økt med 30 prosent fra 2015 til 2019: 

 

 2015: 3,3 besøk per år per innbygger  

 2019: 4,3 besøk per år per innbygger  
 

Antall arrangementer på bibliotekene har økt med 155 prosent fra 2015 til 

2019: 

 

 2015: 4131  

 2019: 10548  

 

  Vi har rustet opp folkebadene og satt i gang bygging av nye bad  

Vi har rehabilitert og åpnet Romsås bad, Nordtvet bad og Holmlia bad. Det nye 

Tøyenbadet er under bygging. Et helt nytt bad på Stovner har planlagt åpning i 

2023 som det første nye badet i Oslo siden 1983. Vi har også utvidet 

åpningstidene på de eksisterende badene. 
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  Vi har bygget og rehabilitert 46 kunstgressbaner og en lang rekke nye 

idrettsanlegg 

Vi har bygget 14 nye kunstgressbaner i Oslo og rehabilitert 32 

kunstgressbaner,4 og en lang rekke idrettsanlegg. Dette inkluderer for eksempel 

ny landhockey- og kunstisbane på Voldsløkka, flerbrukshall på Grorud og 

Lambertseter, skianlegg og rulleskiløype i Lillomarka Arena og klatrevegger, 

streetbasketanlegg, treningsapparater og skateanlegg på Nordstrand og 

Colosseum Torg. 

 

Frem mot 2024 skal byrådet investere 5,8 milliarder kroner i nye, oppgraderte 

eller rehabiliterte idrettsanlegg. Det inkluderer blant annet nye flerbrukshaller 

på Majorstuen, Korsvoll, Tokerud og Tøyen.  

 

  Vi har innført gratis inngang for barn på Oslo kommunes museer  

Vi har gjort inngangen til Oslo kommunes museer (Popsenteret, Vigelandsmuseet 

og Munchmuseet) gratis for skoleelever og barnehagebarn. Vigelandsmuseet og 

Munchmuseet har dessuten gratis inngang for barn i hele åpningstiden. 

 

  Vi har forbedret tilbudet for tilreisende bostedsløse 

Oslo har hvert år en del tilreisende bostedsløse. For å sørge for at flere får sove 

inne om vinteren, har vi satt av midler for overnatting og sanitærløsninger.  

 

 2015: 1 mill. kroner 

 2020: 6 mill. kroner (økt tildeling fra 2017) 

 

  Vi har økt tilskuddet til frivillige organisasjoner og til kunst- og 

kulturtiltak 

Vi har økt tilskuddene til frivillige og ideelle organisasjoner i Oslo med over 20 

prosent. 

 

 2015: 112 mill. kroner 

 2020: 137 mill. kroner 

 

                                                           
4

 For å redusere plastforsøpling vil byrådet fase ut bruk av gummigranulat på alle kunstgressbaner i Oslo og 

stille krav om at alle nye kunstgressbaner skal bygges med miljøvennlige materialer og sørge for tiltak som 

unngår spredning av gummigranulat fra eksisterende baner. 
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Vi har økt tilskuddet til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo 

med 60 prosent. 

 

 2015: 209 mill. kroner 

 2020: 333 mill. kroner 

 

  Vi bosetter flyktninger på en ny og bedre måte 

Det er staten som anmoder om hvor mange flykninger Oslo skal bosette, men det 

er vi som bestemmer hvordan vi skal integrere dem.  

 

Vi har de siste årene endret måten vi bosetter flyktninger på. Mens flyktninger 

tidligere ble fordelt etter hvor mange innbyggere som bor i bydelene, bosettes 

de nå etter integreringsevne. Det innebærer i praksis at vi unngår bosetting i 

områder med mange innvandrere, for eksempel Groruddalen, Søndre 

Nordstrand og Gamle Oslo. Vi har styrket introduksjonsprogrammet, og sørget 

for flere veier ut i arbeidslivet, blant annet gjennom et samarbeid mellom Oslo 

Voksenopplæring, NAV og ulike bedrifter og offentlige etater. Før 

koronapandemien så vi en klar nedgang i arbeidsledigheten blant innvandrere. 

 

Vi prøver å bosette flere flyktninger i private hjem fremfor i kommunale gårder, 

men har også endret strategien for kjøp av kommunale gårder. Ettersom mer 

enn halvparten av de kommunale boligene var i Sagene, Gamle Oslo og 

Grünerløkka da vi overtok, har vi kjøpt boliger i andre deler av byen, spesielt i 

vestlige bydeler, for å sikre spredt bosetting av flyktninger og vanskeligstilte. Vi 

har gjennomført omfattende renovasjon og oppgradering av kommunale gårder.  

  Vi har gjort eldreomsorgen tryggere og bedre med 500 nye årsverk i 

hjemmetjenesten  

Vi har i perioden 2016 til 2019 opprettet 500 flere årsverk i hjemmetjenesten. 

Med flere medarbeidere skal det bli mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. 

Flere medarbeidere gir bedre tid til å gi hjemmesykepleie og praktisk bistand av 

høy kvalitet. Vi har også utvidet hjemmetjenestene med aktivitetstid, som 

innebærer at eldre også får hjelp til aktiviteter, for eksempel ærender, handle på 

butikken eller en kulturopplevelse. Nesten 1300 brukere benyttet aktivitetstid i 

2019. 
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  Vi har kastet stoppeklokka i eldreomsorgen  

I 2020 innfører vi tillitsmodellen i hjemmetjenesten i alle bydeler. Det innebærer 

at mottakere av hjemmetjenesten møter faste medarbeidere de kjenner og at de 

ansatte får fagligheten og fleksibiliteten tilbake. På den måten får medarbeidere 

brukt sitt faglige skjønn for å gi brukerne en bedre og mer forutsigbar hverdag 

med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?».  

 

  Vi har gjort hverdagen tryggere og enklere med velferdsteknologi  

Vi har testet og tatt i bruk velferdsteknologi for å gjøre det tryggere for eldre i 

hverdagen, og gjøre det lettere for flere å bo hjemme lenger. I 2020 har 10 500 

eldre ulike former for trygghetsalarm/trygghetspakker og flere får mobile 

løsninger, mange med GPS-løsning.  7000 analoge trygghetsalarmer ble byttet 

ut med digitale fra 2017 til 2019. Nærmere seg 400 kronisk hjemmeboende får 

eller kan ta helsesjekk gjennom avstandsoppfølging.  

 

  Vi ruster opp sykehjemmene i Oslo 

Oslo får en dobling i antall over 80 år fram mot 2030. Alle skal være sikre på å få 

sykehjemsplass når de trenger det, og sykehjemmene skal omgjøres fra å være 

institusjoner til å bli hjem for eldre. Derfor gjennomfører vi nå et omfattende 

program for å modernisere eksisterende sykehjem og bygge nye. 

 

Vi har siden 2015 åpnet 595 moderne sykehjemsplasser i fordelt på sykehjem i 

Alna, Vestre Aker, Ullern og Nordstrand. 

 

I 2020 åpnet vi Solfjellshøgda helsehus (kortids- og rehabiliteringsplasser), og 

har vi åtte nye sykehjem under bygging for åpning før 2024: Lindeberghjemmet 

(144 plasser, ferdig i 2021), Dronning Ingrids hage (130 plasser, ferdig i 2022), 

Lambertseterhjemmet (130 plasser, ferdig i 2022), Tåsenhjemmet (130 plasser), 

Majorstuhjemmet (120 plasser, ferdig i 2023), Furuset Hageby (112 plasser, 

ferdig i 2023), Oppsalhjemmet (100 plasser, ferdig i 2024) og 

Mortensrudhjemmet (140 plasser, ferdig i 2024). 

 

  Vi forbedrer bemanningen og maten på sykehjemmene 

Vi har opprettet 110 nye årsverk på de kommunale sykehjemmene for å gi 

beboere bedre omsorg og medarbeiderne bedre tid.  
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Mens det borgerlige byrådet ga midler for at de private sykehjemmene skulle ha 

flere på jobb enn de kommunale sykehjemmene, har vi utjevnet forskjellene:  

 

 2015: De kommunale sykehjemmene hadde dårligere bemanning enn de 

private sykehjemmene 

 2020: Bemanningen er like god på kommunale og private sykehjem 

 

Vi har også økt matbudsjettet på alle sykehjem med mål om bedre ernæring og 

gode måltidsøyeblikk. 
 

  Vi gir lønnsløft for ansatte på sykehjem og stopper 

kommersialiseringen 

Vi avvikler all kommersiell drift av sykehjem i Oslo. Totalt blir 14 kommersielt 

driftede sykehjem bli overført til Oslo kommune eller ideelle aktører som 

Diakonhjemmet, Kirkens bymisjon eller Lovisenberg i perioden 2016 til 2023. 

Dette innebærer blant annet at totalt 2000 ansatte får bedre lønns-, pensjons- 

og arbeidsvilkår. 
 

  Vi bygger nye omsorgsboliger for eldre 

Vi har åpnet 406 Omsorg+-leiligheter for eldre i bydelene Nordre Aker, 

Østensjø, Grorud, Bjerke og Vestre Aker. Til sammen har nå Oslo 1005 

Omsorg+-boliger. Vi har satt av 2,4 milliarder kroner til bygging av flere 

Omsorg+-boliger og lokale omsorgsboliger fram mot 2024.  

  

  Vi setter «rosa busser» i trafikk – trygg aldersvennlig transport for 

innbyggere over 67 år  

Vi har etablert et eget busstilbud for innbyggere over 67 år for å bidra til at de 

kan bo hjemme lenger, og reise trygt fra dør-til-dør. 

 

 2015: Ingen rosa busser (aldersvennlig transport) 

 2020: Rosa busser er etablert i Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker og 

Ullern. I 2021 utvides tilbudet til Alna og Bjerke. 

 

I 2021 vil 33 000 over 67 år i Oslo ha tilgang til rosa busser. 
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  Vi gir alle elever i ungdomsskolen gratis frukt og grønt 

Vi har gjeninnført gratis frukt og grønt i Osloskolen.  

 

 2015: 0 elever får gratis frukt og grønt 

 2020: 17 350 ungdomsskoleelever får gratis frukt og grønt tre ganger i 

uken. 

 

Vi har også satt i gang et prøveprosjekt med skolemat på tre skoler, og 

planlegger å innføre gratis skolemat på alle videregående skoler fra høsten 

2022. 

 

  Vi bygger ny legevakt i Oslo 

Oslos legevakt holder til i bygg som delvis går tilbake til 1800-tallet. Vi vil gi 

Oslo en ny, større og bedre legevakt.  

 

Det første spataket for ny storbylegevakt på Aker ble tatt 4. mars 2020. Den 

nye legevakta er planlagt åpnet i 2023 med moderne og oppdaterte lokaler på 

26.000 kvadratmeter. Legevakta kunne ta imot ca. 1100 pasienter og 50 

ambulanser i døgnet.  

 

  Vi har bidratt til at Oslo er kåret til Norges mest næringsvennlige fylke 

Vi fører en aktiv næringspolitikk for å bidra til å skape nye arbeidsplasser og 

legge til rette for innovasjon og næringsutvikling.  

 

Oslo er rangert som det mest næringsvennlige fylket i NHOs Kommune-NM for 

2020, etterfulgt av Rogaland og Viken. På kommunenivå ligger Oslo på en 3. 

plass, etter Sola og Bærum.  

 

I perioden 2015 til 2019 fikk Oslo 129 flere selskaper med 100 eller flere 

ansatte mellom. Økningen er sterkest i selskaper med mer enn 250 ansatte. Oslo 

er nå det mest FoU-intensive fylket i Norge. Her finner vi flest forskere og faglig 

personale, og det er her det utføres flest FoU-årsverk når vi ser på alle 

sektorene samlet.  

 

Vi har siden 2015 bidratt til å øke antallet entreprenørskapsmiljøer fra noen få 

til om lag 40 fysiske steder med entreprenørskapsmiljøer. 
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 Vi har etablert de første innovasjondistriktene i Oslo 

Vi har etablert to innovasjonsdistrikter, Oslo Science City og Hovinbyen, i tillegg 

er innovasjonsdistrikt Sentrum under etablering. Innovasjonsdistrikter skal 

tilrettelegge for økt innovasjon og kunnskapsbasert næringsutvikling tett på 

byens sentrale kunnskapsmiljøer. Innovasjonsdistriktene vil ha fokus på flere 

fagområder. Eksempelvis står helse og livsvitenskap sentralt i Oslo Science City, 

mens sirkulær økonomi blir et hovedtema i Hovinbyen.   

 

 Vi sikrer offentlig styring og kontroll over vannkraften og strømnettet 

Vi har gjennomført norgeshistoriens største krafttransaksjon ved å kjøpe opp 

Hafslund og slå selskapet sammen med vannkraftprodusenten E-CO til det nye 

selskapet Hafslund E-CO. I dette selskapet inngår også den tidligere 

kraftproduksjonen som lå i selskapet Eidsiva. 

 

Til sammen har Oslo kommune nå over 80 vannkraftverk som sikrer inntekter til 

fellesskapet, men også arbeidsplasser både i Oslo og distriktene. Oslo kommune 

er nå Norges nest største kraftprodusent. Høyresiden har gjort flere forsøk på å 

selge ut selskapet. I 2004 ville daværende byråd selge hele Hafslund for 5,3 

milliarder kroner. Siden den gang har Oslo kommune tatt ut utbytte for langt 

mer enn dette.  

 

Sammen med fylkeskommuner og kommuner i innlandet har vi etablert Eidsiva, 

Norges største nettselskap. Oslo kommune eier 50 prosent av Eidsiva.  

 

  Alle Oslo kommunes byggeplasser er fossilfrie 

I 2020 er 100 prosent av byggeplassene til kommunens byggforetak5 fossilfrie. 

Vi har i 2020 varslet at også alle private og statlige byggeplasser i Oslo skal 

være fossilfrie. 

 

  Vi har gjort Oslos arbeidsliv tryggere og mer seriøst gjennom 

Oslomodellen 

Som Norges nest største kjøper av varer og tjenester fra private aktører, kan 

Oslo kommune påvirke arbeidslivet i Oslo ved å stille krav til hva vi kjøper og 

hvem vi kjøper av. Våre innkjøpskrav er samlet i Oslomodellen, som blant annet 

stiller krav om: 

 

                                                           
5 Boligbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg. 
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 Bruk av fast ansatte 

 Tarifflønn mellom oppdrag (forbud mot nulltimerskontrakter) 

 Minimum ti prosent av arbeidende timer skal utføres av lærlinger i fag med 

behov for flere lærlinger 

 Kun ett ledd med underleverandører 

 Krav om god norsk for alle nøkkelpersoner 

 Krav om HMS-kort og elektronisk registrering av alle som arbeider på 

byggeplassen om kun 

 Krav om lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå eller høyere enn 

allmenngjorte, landsdekkende eller lokale tariffavtaler 

 Krav om sporbar betaling til arbeidernes bankkonto og forbud mot 

kontant betaling 
 

Fra Oslomodellen ble innført til 2020 har totalt 912 kontrakter vært inngått 

etter kravene i modellen.  

 

Vi har også sagt nei til endringene i arbeidsmiljøloven som kunne ført til økt bruk 

av midlertidige stillinger. Vi har sørget for flere hele stillinger som reduserer 

andelen som jobber ufrivillig deltid. 

  Vi har regulert 25 000 nye boliger i Oslo 

Byrådet har lagt frem og fått vedtatt i bystyret reguleringer for 25 000 nye 

boliger i Oslo. Dette er over behovet som er generert av befolkningsvekst (ca. 

17 000). Til sammen er det tatt it bruk 16 990 nye boliger fra 2016 til 2020 i 

Oslo, noe som er i tråd med befolkningsveksten. 

 

Vi har også satt i gang arbeidet med å utvikle en tredje boligsektor for å gjøre 

det lettere å komme inn på boligmarkedet.  

 

  Vi har lagt fram 15 planer for områdeutvikling, blant annet for 

utvikling av Filipstad 

Byrådet har lagt frem og fått vedtatt 15 områdeplaner som sikrer helhetlig 

byutvikling med torg, møteplasser, grøntområder og boliger. Eksempler på 

områdeplaner er for eksempel Filipstad, Frysja, Furuset, Stovner, Vollebekk, 

Løren, Breivoll og Bryn. 
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  Vi har vernet grøntarealer og kulturmiljø 

Vi har vernet 414 dekar grøntområder i Oslo (som tilsvarer 58 fotballbaner), og 

514 dekar med kulturminner og kulturmiljø. I tillegg har vi omdannet 1200 dekar 

(mer enn 150 fotballbaner) industriskog til naturlig skog. 

 

Vi har også restaurert myrer som tidligere ble gravd opp. Myrene er en viktig 

naturtype i Oslo, som lagrer vann, beskytter oss mot tørke og flom, lagrer 

karbon og huser viktig naturmangfold.   

 
  Vi har startet områdesatsinger i Oslo sør og Oslo indre øst 

Vi har opprettet egne områdesatsinger for Oslo sør (2018) og Oslo indre øst 

(2019), og inngått samarbeid med staten om tiltak for å løfte bomiljø, oppvekst 

og sysselsetting i disse områdene. Vi har videreført Groruddalssatsingen med ti 

nye år (2017–26), og økt bevilgningene sammenliknet med det borgerlige 

byrådet.  

 

 2015: 1 områdesatsing 

 2020: 3 områdesatsinger 

 

Vi skal bruke 476 millioner kroner til områdesatsinger frem mot 2024.  


