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Bydel Østensjø har drøyt 50 000 innbyggere og budsjettet er på nær 2 mrd. kroner. Bydelene har 
ansvar for eldreomsorg, barnevern, barnehager, ungdom og fritid, sosialhjelp, bolig, uttaler seg i 
plansaker og kan ta mange ulike initiativer som påvirker hverdagen for folk i bydelen.  

Valgresultatet i 2019 resulterte i at SV økte antallet BU-representanter fra 1 til 2. De to som er faste 
representanter er nå Hanne Eldby og Steinar Fuglevaag.  

SV har ett medlem i Omsorgskomiteen, og fra og med konstitueringen overtok Ivar Melby for Edna 
Thomassen. Også i Bydelsutviklings, miljø og kulturkomiteen har SV ett medlem, Steinar Fuglevaag, 
som også var fast representant før konstitueringen. I Oppvekstkomiteen har SV to representanter. 
Hanne Eldby, som også er leder av komiteen, og Martine Smerud, som er ny representant, og overtok 
etter Silje Bjerke.  

SV hadde i forrige periode to medlemmer i eldrerådet, Tom Rellsve og Edna Thomassen, og begge to 
ble oppnevnt på nytt for inneværende fireårsperiode. Under konstitueringen etter valget ble Kjell 
Emil Granå valgt til leder av tilsynsutvalg 1 og Borghild Rønning Lundetræ valgt som vara til 
tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester. 

Det er vanligvis åtte møterekker i BU-systemet i året. Det vil si åtte AU-møter, åtte BU-møter, åtte 
møter i hver av komiteene og rådene, samt minst ett gruppemøte sammen med Ap og MDG for hver 
av møterekkene. De faste representantene og vararepresentantene til BU og komiteer er en del av 
BU-gruppa og bør møte i det felles gruppemøtet.  

BU oppnevner også representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i de kommunale 
barnehagene, og foreslår representanter til driftsstyrene og miljøutvalgene på skolene. Disse vervene 
blir fordelt mellom partiene som sitter i bydelsutvalget, og det er mange SVere som bidrar i disse 
vervene. Ingen nevnt, ingen glemt.  

Samarbeidsutvalgene i barnehagene har vanligvis to møter i året og driftsstyrene mellom fire og seks 
møter i året.  

OPPVEKST 

Kombinasjonen av at det er bygd flere nye barnehager i bydelen og lavere barnetall, har ført til at det 
endelig er full barnehagedekning i bydelen, og vel så det. I forbindelse med budsjett for 2020 foreslo 
administrasjonen å legge ned fire barnehager i Oppsal og Bøler-området og ta i bruk nye 
Skullerudbakken barnehage. Dette samsvarer dårlig med at folk i den grad det er mulig skal ha 
barnehageplass i gangavstand, og SV tok initiativ til et enstemmig vedtak i bydelsutvalget der bare en 
av barnehagene ble lagt ned, og at åpningen av Skullerudbakken bhg. ble utsatt inntil det er et behov 
for plassene til barn som bor i Skullerud-området. Bydelsutvalget og lederen av oppvekstkomiteen 
har ved flere anledninger advart mot byggingen av den store barnehagen på Skullerud, men har ikke 
blitt hørt av byrådsavdelingen.  

En stor del av merforbruket i bydelen i 2019 har vært knyttet til overskridelsene i barnevernet. 
Bydelen har hatt en del svært dyre barnevernsplasseringer, som i alle fall delvis har vært årsaken til 
dette. Ellers ser det ut som om man i Østensjø bruker tiltak utenfor hjemmet i lengre perioder og at 
døgnprisen er høy i forhold til andre bydeler. Det er tatt grep for å sørge for at bydelen selv har flere 
beredskapshjem.  



I etterkant av sommerferien ble Østensjø satt på kartet av NRK og andre riksdekkende medier, da 17 
politipatruljer og helikopter ble satt inn mot ungdommer som hang utenfor Bogerud-senteret. Det 
var kommet melding om slåsskamp med machete. Politiet gikk hardt til verks og brakte inn mange 
ungdommer, og noen av disse ser det ut som om det vil bli tatt ut tiltale for. Ungdommene fortalte 
en helt annen historie, som ble støttet av ungdomsarbeiderne i bydelen som var i nær dialog med 
politiet. Ingen våpen ble beslaglagt, bortsett fra en beltespenne og et balltre som lå ved kiosken. 
Verken balltre eller beltespenne var brukt i noen slåsskamp. Både ungdomsarbeiderne i bydelen og 
nabolaget på Bogerud stilte sterkt opp for ungdommene. Lederen for oppvekstkomiteen var ute både 
i Østlandssendingen og i TV2-debatt med Jan Bøhler (AP) og Jon Helgheim (Frp). Blant annet på 
bakgrunn av denne erfaringen fra sensommeren, ble det besluttet at klubbene skal holde ferieåpent, 
og at vi også skal styrke bydelens tilbud til de eldste av ungdommene. 

Av øvrige saker SV har jobbet med på dette området er: 

- Fikk gjennomslag i bydelsutvalget for å ikke legge ned arbeidstreninga for ungdom. 
- Fikk gjennomslag for å opprette en ny stilling i utekontakten. 
- Har bidratt til at skolehelsetjenesten igjen har fått en egen faglig mellomleder for tjenesten. 

(Det har vært personalkonflikter i tjenesten som har resultert i at mange har sagt opp, og de 
ansatte har selv vært misfornøyde med organiseringen). 

- Styrket Familiesenteret med en stilling, som ble flyttet fra helsestasjonsvirksomheten.  
- At fritidstilbudet for barn med spesielle behov har blitt styrket, og det er opprettet et 

gruppetilbud for hørselshemmede barn.  

OMSORG 

SV samarbeider godt med Ap og MDG også på området rehabilitering og mestring 
(omsorgskomiteens ansvarsområde). Hovedutfordringene er å styrke de hjemmebaserte tjenestene, 
og da spesielt praktisk bistand. 

Tillitsmodellen ble innført i hjemmetjenestene i 2018. Omorganiseringen førte til merforbruk som 
bydelen ikke kunne leve med over tid. Derfor har mye av innsatsen dreid seg om å få kontroll med 
utgiftssiden og sikre en bedre organisering av tjenesten. I 2019 har merforbruket kommet under 
kontroll. En av SVs BU-representanter hospiterte en dag på jobb med hjemmetjenesten høsten 2019. 
Det kom da fram at det fortsatt er utfordringer knyttet til planlegging av arbeidsdagen, det er for 
mange involvert i å lage arbeidslistene, og at det med fordel kunne vært mindre tid brukt på denne 
oppgaven. Videre går det mye tid til reising, siden det nå er én base i bydelen og ikke tre som 
tidligere. Og så skulle hjemmetjenesten gjerne hatt egne parkeringsplasser i borettslagene og 
mulighet til å kjøre gjennom bommene som det er flere av i Godlia-området. Alle disse tre 
«tidstyvene» er tatt opp i verbalforslag i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2019.  

Bydelsutvalget har også arbeidet med å styrke praktisk bistand. Det er langt flere klager på praktisk 
bistand enn på hjemmetjenesten, både fra brukere, tilsynsutvalgene og i media. Bydelsutvalget har i 
flere budsjettrunder forsøkt å få innvilget flere timer til brukerne, og opprette flere stillinger i 
tjenesten. Dette har vært motarbeidet av bydelsadministrasjonen, og bydelsdirektøren forholder seg 
i realiteten ikke til vedtak gjort i bydelsutvalget på dette området.  

Tilsynsutvalgene, både for sykehjemmene i bydelen og for hjemmeboende som mottar tjenester fra 
hjemmetjenesten, gjør en veldig viktig jobb. SV og resten av bydelsutvalget er veldig bekymret over 
at enkeltpersoner ikke får den behandling og hjelp som de har krav på, og som bydelsutvalget har 
lagt til rette for.  



BYDELSUTVIKLING, -MILJØ OG -KULTURKOMITEEN  

Komiteens hovedarbeid har vært knyttet til høringer og innspill i ulike utbyggings- og utviklingssaker. 
Mange av sakene har skapt stort engasjement i lokalmiljøet, og presset inn mot Østensjøvannet, 
byggehøyder og parkeringsbestemmelser har skapt lokalt engasjement.  

Videre har vi hatt tildeling av mye grønne midler i forbindelse med at Oslo har vært miljøhovedstad 
og dette har bidratt til mye lokalt engasjement og aktivitet.  

Utbyggingen av Eterfabrikken ble stoppet inntil videre i 2019, etter felles innsats fra blant annet oss 
inn mot byrådet. Her dukker nå opp nye og reviderte planer. Av andre saker, er utbyggingen av 
bensinstasjonstomta på Skøyenåsen noen av det som har skapt stort engasjement. 

De store prosjektene på Skullerud og Oppsal har det skjedd relativt lite konkret med i 2019, men 
dette er saker som er på agendaen og som må følges tett opp i året som kommer.  

E6 Oslo Øst er en krevende sak for oss og flere politiske partier i bydelen. Byrådseklæringen legger 
opp til at prosjektet stanses, og at det skal legges opp til avbøtende tiltak i stedet. Dette er ikke 
tilfredsstillende på noen måte for oss, og vi må jobbe videre med at prosjektet kan innfri både 
bydelens ønsker om redusert støy og forurensing, og byrådets krav til veikapasiteten ikke skal økes. 

Statens vegvesen skal presentere status på prosjektet for bydelsutvalget senere i år.  

Bydelen har utviklet strategi for gå- og sykkel i bydelen, men fortsatt gjenstår det mye knyttet til 
trygge gang- og sykkelveier.  Dette både er et viktig arbeid både i miljø- og folkehelseperspektiv er 
prioriterte saker.  

Bydel Østensjø har et rikt og aktivt kulturliv, og det er en viktig sak for komiteen å støtte opp under 
store og små tiltak, både av prosjekter og til drift. Bydelsprisen deles årlig ut til ildsjeler eller 
organisasjoner i bydelen, som bidrar til kvalitet og aktivitet. I 2019 hadde vi en rekke gode 
kandidater, og arrangørene som står bak Bogerud Torgfest og Oppsal gatefest fikk bydelsprisen på 
deling.  

SV har et godt samarbeid med AP og MDG i de fleste sakene i BMK, og sammen finner vi fram til gode 
løsninger og vedtak i de fleste saker. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at det er forskjeller 
politisk også innen flertallet når det gjelder synet på boligbygging, tilrettelegging for syklende og 
andre miljøtiltak. Konstruktive samtaler gjør imidlertid at samarbeidspartiene står sammen i 
komiteen rundt de aller fleste vedtak.  

 


