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Årsmøtet 2016 vedtok en politisk plan for byrådssamarbeidet. Den prioriterer en rekke saker som 

Oslo SV særlig skal arbeide for å få gjennomført gjennom deltakelsen i byrådet. I dette dokumentet 

kommer først en kort statusrapport på arbeidet med de prioriterte sakene, og dernest anbefalinger 

til årsmøtets rullering av planen. Vedtatt plan ligger i sin helhet her. De vedtatte prioriteringene 

finner du bakerst i saken i kapittel 6.2. 

Planen inneholder tre hovedgrupper av prioriteringer: Saksfelt, saker som bystyregruppa skal følge 

opp overfor byrådet og saker på det området der vi sjøl har byråden. I dette dokumentet blir det 

hverken rapportert eller anbefalt noe til rulleringa når det gjelder saksfelt. Fylkesstyret regner dette 

som såpass overordna, at vi ikke synes det er naturlig å kommentere det ut over det som framgår av 

den alminnelige beretninga. 

For de to andre gruppene har gruppelederen og byråden skrevet rapporter, med anbefalinger til 

rulleringa. Fylkesstyret mener partiet har all grunn til å være fornøyd med det som er gjort.  

Heltidskultur 

Oslo kommune er byens største arbeidsgiver. Mangler du fast jobb kan du få problemer med å få 

banklån, og med ufrivillig deltidsstilling kan det bli vanskelig å en god nok inntekt til å få kjøpt seg et 

eget sted å bo. Det handler om folks trygghet og der har arbeidsgiver et ansvar. Derfor gikk vi til valg 

på flere faste og hele stillinger. Det er derfor gjennomgående i budsjettet at byrådet jobber for 

heltidskultur og byrådene følger dette opp på sine byrådsfelt gjennom tildelingsbrev til avdelingene. 

Heltidskulturen er også en sentral del av tillitsreformen, som SVs byråd innen eldre, helse og sosiale 

tjenester gjennomfører. 

Nevnes i denne kronikken: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fire-punkter-for-en-bedre-

eldreomsorg-i-Oslo--Inga-Marte-Thorkildsen-601004b.html  

Selvforsvarskurs for jenter på ungdomsskolen 

Mange jenter opplever mye frykt i hverdagen knyttet til overgrep. SU har jobbet for selvforsvarskurs 

for jenter i skolen lenge, og Oslo SV fikk gjennomslag i byrådserklæringen for at det skal tilbys 

selvforsvarskurs for jenter i Oslo-skolen. Skolebyråden har så langt bedt om et kunnskapsgrunnlag 

om hva som foregår av denne typen aktiviteter i dag både i Oslo og andre steder i landet, samt noen 

https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Politisk-plan-for-byr%C3%A5dsperioden.pdf
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fire-punkter-for-en-bedre-eldreomsorg-i-Oslo--Inga-Marte-Thorkildsen-601004b.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fire-punkter-for-en-bedre-eldreomsorg-i-Oslo--Inga-Marte-Thorkildsen-601004b.html
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forslag til modeller for hvordan intensjonene kan bli en realitet. Det kommer til å bli jobbet mer med 

dette fra byrådet og bystyregruppa til SV i 2017. 

Gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen (AKS), vurdere om det skal utvides videre 

Gratis aktivitetsskole var en av de fire hovedsakene som Oslo SV gikk til valg på i 2015, og vi fikk 

delvis gjennomslag i byrådserklæringen. Det har derfor vært en av hovedprioriteringene til 

bystyregruppa og Oslo SV det siste året. Vi prioriterte å jobbe for penger til videre opptrapping i 

budsjettet for 2017. I tillegg har vi jobbet for at byrådet skulle fremme en egen sak om kvalitet i AKS. 

Til nå tilbyr 44 av 99 Oslo-skoler gratis aktivitetsskole til ett eller flere trinn. Partiet gjennomførte 

også en kampanje med løpesedler på skoler som omfattes av tilbudet ved skolestart. Bystyregruppa 

har også jobbet for å få presseoppslag på skoler og skrive leserinnlegg. 

 http://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sponser-gratis-halvdagsplass-pa-

Aktivitetsskolen-pa-seks-nye-Oslo-skoler-605465b.html 

 http://groruddalen.no/nyheter/gratis-aks-i-bjerke/19.16210 

 http://www.dagbladet.no/kultur/hoyre-lar-fattige-familier-forbli-fattige/60860175 

 https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2016/november/stortinget-enige-om-at-sfo-skal-

evalueres/ 

 Innslag på NRK Østlandsseningen fra Furuset skole oktober 2016 

Tidlig innsats 200 ekstra lærere 1.-4. Trinn 

Flere lærere var også en av de prioriterte sakene til Oslo SV i 2015-valget, og i byrådserklæringen ble 

det gjennomslag for 200 ekstra lærere på 1.-4. Trinn. Fordi vi mener at flere lærere vil gi bedre tid til 

å følge opp hver enkelt elev. Dette har også vært viktig for oss å prioritere å få på plass penger til i 

budsjettet. I budsjettet for 2017 er det finansiert 70 nye lærerstillinger, i tillegg til 80 statlig 

finansierte lærerstillinger. Det betyr at det er bevilget penger til 150 nye lærere til nå i perioden og vi 

ligger godt an til å nå målsetningen om 200 ekstra lærere.  I tillegg har vi fått på plass full økonomisk 

kompensasjon til skolene for alle elevene når skoler får økt elevtall.  

Gratis kollektivtrafikk for skoler og barnehager utenom rushtiden 

Dette tiltaket har vi ikke prioritert å jobbe for gjennomslag for i 2016, og skal følge opp i 2017. 

Styrke Oslo kultur- og musikkskole 

Dette har vi kommet et lite stykke på vei med, men må fortsette arbeidet. Egenandelen for 

deltakelse i kulturskolen er frosset på 2016-nivå, noe som betyr at det har blitt billigere å benytte seg 

av tilbudet. Antallet plasser i bydelene er ikke økt i 2016. Det var kun satt av en minimal økning til 

styrking av tilbudet for 2017.  

Krav om lærlinger hos underleverandører og kommunen må ta inn flere lærlinger 

Fagarbeid bør gjøres av folk som kan sakene sine, og stiller vi krav til de som gjør arbeid for 

kommunen sørger vi for et mer seriøst arbeidsliv. I tillegg gir vi ungdom som tar fagutdanning von 

om ei framtid med nok arbeid. Dette har vært viktig for oss å å stille krav om. De siste tallene vi har 

fått viser at i første halvår av 2016 fremskaffet kommunen 127 læreplasser gjennom 

anskaffelseskontrakter. Til sammenligning var helårstallet for 2015 på 158. Oslo har et mål om at 

kommunen skal opprette og klargjøre 355 læreplasser. I 2015 var tallet 339. I tillegg har byrådet en 

sak på trappene som stiller krav om strengere krav til bruk av lærlinger, som blant annet går lengre 

enn staten ved at 10 prosent av timeverkene gjennomført for kommunen skal gjøres av lærlinger.  

http://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sponser-gratis-halvdagsplass-pa-Aktivitetsskolen-pa-seks-nye-Oslo-skoler-605465b.html
http://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sponser-gratis-halvdagsplass-pa-Aktivitetsskolen-pa-seks-nye-Oslo-skoler-605465b.html
http://groruddalen.no/nyheter/gratis-aks-i-bjerke/19.16210
http://www.dagbladet.no/kultur/hoyre-lar-fattige-familier-forbli-fattige/60860175
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2016/november/stortinget-enige-om-at-sfo-skal-evalueres/
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2016/november/stortinget-enige-om-at-sfo-skal-evalueres/
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Kamp mot utvidelse av E18 

Kamp mot full utbygging av E18 og bygging av ny t-banetunell har vært sentralt i flere valgkamper for 

SV både for å få bedre byluft og for å gjøre hverdagen bedre for folk. Dette har vært en av 

hovedprioriteringene til bystyregruppa og vi jobbet spesielt mye med det våren 2016 i forbindelse 

med reforhandlingen av Oslopakke 3. Den fremforhandlede avtalen var et skikkelig grønt løft for 

Oslo, men dessverre ikke for Akershus. Oslo SV beklager utvidelsen på deler av E18 som nå kommer 

mellom Lysaker og Strand. Den kommer fordi både Akershus, Oslo Høyre og staten prioriterte dette 

aller høyest i forhandlingene. For oss er det viktig at den delen av veien som skal bygges ut nå er 

redusert til omlag 1,5 km mellom Lysaker og Strand. Partene er enig om å utrede alternative planer 

og forhandle videre om den resterende og største delen av utbyggingen. Så kampen mot den videre 

utvidelsen av E18 fortsetter. For SV er det viktig at vi i avtalen fikk finansiering til T-banetunnel og at 

vi fikk gjennomslag for at biltrafikken inn til Oslo fra Akershus skal reduseres med 15% innen 2019 og 

at dette skal reguleres med bomtakster. 

 http://www.dagsavisen.no/oslo/oslo-sv-trenger-e18-alternativer-1.685115 

 http://www.p4.no/nyheter/sv-skuffet-over-e18-utbygging/artikkel/661928/ 

 http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2016/11/10/Kampen-om-E18-vest-for-Oslo-fortsetter-

13774368.ece  

 http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/06/06/1100/Samferdsel/-en-srdeles-

viktig-avtale-for-denne-regionen  

Ny T-banetunnel 

En ny T-banetunnel er vesentlig dersom T-banen skal fortsette å være et effektivt framkomstmiddel 

og Oslo skal kunne ta unna trafikkveksten på en miljøvennlig måte. Vi har jobbet for finansiering til T-

banetunnel gjennom Oslopakke 3-avtalen. I arbeidet videre blir det viktig å følge opp planer og 

fremdrift og finansielt bidrag fra staten. SV mener at staten bør bidra med 70% av kostnadene. 

 http://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2016/04/03/195208815/oslo-far-nordens-

storste-t-banenett  

Trikk langs Ring 2 

Folk flest liker å reise med trikk, og foretrekker skinnegående trafikk foran buss hvis de får valget. 

Derfor vil Oslo SV ha mer trikk. Vi fikk dessverre ikke sikret finansiering til utvidelse av trikkenettet 

gjennom Oslopakke 3-avtalen. Vi jobber nå likevel for å få til en trikkeutvidelse i Oslo, men har 

prioritert ned å jobbe med trikk langs Ring 2 og jobber heller for trikk over Tonsenhagen. Dette 

prosjektet har kommet lenger i planleggingen og vil kunne realiseres raskere enn trikk langs ring 2. 

Barrierer for prosjektet er uenighet mellom Statens Vegvesen og Ruter om planene i tillegg til 

finansiering. Bystyregruppa og Bjerke SV har fått stortingsgruppa til å ta saken om finansiering opp i 

Stortinget, og bystyregruppa jobber for finansiering gjennom Oslo kommunes investeringsbudsjett. 

 http://www.dagsavisen.no/oslo/har-ventet-pa-trikken-i-62-ar-1.774600 

 http://www.dagsavisen.no/oslo/trikk-i-trobbel-1.776455  

 http://groruddalen.no/nyheter/vil-ha-trikken-pa-skinner/19.16185 

 http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/06/06/1100/Samferdsel/-en-srdeles-

viktig-avtale-for-denne-regionen 

http://www.dagsavisen.no/oslo/oslo-sv-trenger-e18-alternativer-1.685115
http://www.p4.no/nyheter/sv-skuffet-over-e18-utbygging/artikkel/661928/
http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2016/11/10/Kampen-om-E18-vest-for-Oslo-fortsetter-13774368.ece
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http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/06/06/1100/Samferdsel/-en-srdeles-viktig-avtale-for-denne-regionen
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Lav- og nullutslippssoner, tidsdifferensierte og miljødifferensierte bompenger 

Dieselforbudet 12 timer, en dag i vinter, fikk nasjonal oppmerksomhet fordi Oslo endelig har et byråd 

som er villige til å ta tøffe valg når luftforurensingen blir for dårlig. Dette har vi jobbet mye med. 

Nødvendig lovhjemmel for lavutslippssoner har endelig kommet på plass og vi jobber for å starte 

innfasingen av lavutslippssoner så raskt som mulig, før vinteren 2018. Tids- og miljødifferensierte 

bompenger fikk vi gjennomslag for i Oslopakke 3-forhandlingene og skulle opprinnelig innføres 1. 

mars 2017. På grunn av at samferdselsministeren, Ketil Solvik Olsen (FrP), trenerer innføringen blir 

det utsatt. Vi håper på å kunne innføre dette fra 1.1.2018. 

 http://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-ber-om-dieselforbud_-lavutslippssoner-og-flere-

miljofartsgrenser-25413b.html  

 https://www.nrk.no/ostlandssendingen/brastopp-for-oslos-miljogebyrsoner-1.13107365  

Fortetting med god bokvalitet rundt kollektivknutepunkter 

Boligprisene i Oslo stiger så raskt at enkelte mennesker holdes utenfor boligmarkedet, mens andre 

frykter en renteoppgang grunnet høye lån. Siden Oslo vokser bygges det mye, men for SV er det 

viktig at vi får gode bomiljøer samtidig som vi sørger for boliger til folk. Bystyregruppa har ingen 

representant i byutviklingskomiteen, men vi har en vara, Trine Dønhaug, som skygger komiteen og 

sitter i storfraksjonen sammen med Ap og MDG. Byrådet har satt ned et boligvekstutvalg som kom 

med en rapport med anbefalinger. Disse anbefalingene skal nå behandles politisk og i den 

forbindelse har bystyregruppa satt ned en gruppe med kunnskapsrike og engasjerte SV-medlemmer. 

Gruppen er ledet av Trine Dønhaug og den skal gå gjennom rapporten og lage anbefalinger på hva SV 

og bystyregruppa skal mene når anbefalingene kommer til politisk behandling. 

Redusere biltrafikken med 20% 

En betydelig reduksjon i biltrafikken er nødvendig for å oppnå forsvarlig luftkvalitet og å få redusert 

utslippene av klimagasser. Dette jobber vi kontinuerlig med. Viktige tiltak for å få dette på plass er 

miljø- og tidsdifferensierte takster i bomringen, lavutslippssoner, fjerning av parkeringsplasser i 

sentrum, innføring av beboerparkering og satsning på sykkel og kollektivtrafikk. 

 http://www.aftenposten.no/norge/Byradet-vil-fjerne-n-av-fem-biler-fra-Oslos-veier-innen-

2020-10942b.html  

Kommunale- og ikke kommersielle utleieboliger 

Oslos boligmarked er løpt løpsk, og en sterkere leiesektor er nødvendig. Byrådets boligvekstutvalg, 

som kom med en rekke forslag til tiltak på boligområdet rett før jul 2016 anbefalte blant annet 

følgende: 

“Kommunale kjøp av boliger i nye boligprosjekter bør gjennomføres, som en god strategi for 

integrering av kommunale leiligheter i den generelle boligmassen, i tillegg til å bidra til raskere 

gjennomføring av boligprosjekter, og gi tilførsel av flere kommunale utleieboliger. “(S.10) 

“Prosjekter for flere nye kommunale utleieboliger og prosjekter som kopler ordinære boliger og 

boliger for vanskeligstilte bør gjennomføres i kommunal regi.” 

“Kommunen bør utrede etablering av et allmennyttig/ «non profit» selskap med formål å utvikle 

rimelige boliger til leie, eller fra leie-til eie- løsninger, for folk som ønsker en slik boligløsning. 

http://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-ber-om-dieselforbud_-lavutslippssoner-og-flere-miljofartsgrenser-25413b.html
http://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-ber-om-dieselforbud_-lavutslippssoner-og-flere-miljofartsgrenser-25413b.html
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/brastopp-for-oslos-miljogebyrsoner-1.13107365
http://www.aftenposten.no/norge/Byradet-vil-fjerne-n-av-fem-biler-fra-Oslos-veier-innen-2020-10942b.html
http://www.aftenposten.no/norge/Byradet-vil-fjerne-n-av-fem-biler-fra-Oslos-veier-innen-2020-10942b.html
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Selskapet bør drives på markedsmessige vilkår, men uten utbyttemulighet for kommunen/eierne ut 

over en rimelig avkastning på innskutt egenkapital. “(S.10) 

Dette er tiltak som byrådet er i gang med å vurdere og bystyregruppa følger dette opp. Bystyret har 

også bedt byrådet vurdere opprettelsen av et kommunalt boligbyggingsforetak basert på erfaringer 

fra blant annet Sandnes Kommune og å fremme en sak om sosial boligbygging. Byrådets vurderinger 

skal fremlegges for bystyret i løpet av dette året. 

Sykkel, lokale sykkelløsninger mm. 

Vi har jobbet kontinuerlig med å følge opp sykkelsatsningen og miljøfraksjonen jobber nå med 

innspill til sykkelplanen som byrådet skal fremme. Kommunens sykkelsatsing har skutt fart siden vi 

tok over. De siste ti årene før vi tok over ble det i gjennomsnitt bygget 1,5 km sykkelvei i året i året. I 

2016 bygget vi 8,9 km ny sykkelinfrastruktur og oppgraderte 9,3 km eksisterende sykkelinfrastruktur. 

I 2017 er måltallene hhv. 10 km og 8 km. Budsjettet for 2017 er styrket for å sikre helårsdrift av 

sykkelveinettet. Fra 2015 til 2016 gikk vi fra 0 km vinterdriftede sykkelveier til 58,2 km. I 2017 er 

måltallet 70 km. I tillegg skal gateparkeringsplassene i indre by fjernes i 2017 som en del av 

prosjektet bilfritt byliv. 

Fra 2015 til 2016 er det registrert en økning i sykkeltrafikken på 18 % på åtte av kommunens 

sykkeltellere - det har blitt satt opp flere tellere slik at vi fremover kan måle trafikken ytterligere. Vi 

ligger godt an til å nå målsettingen om minst 60 km ny sykkelvei i løpet av 2019. Det er innarbeidet 

midler til å ferdigstille 5 sykkelveistrekninger i indre by innen utgangen av 2017. 

 http://www.tv2.no/a/8294207/  

Tiltak mot voldtekt, vold i nære relasjoner og overgrep 

På dette området har det viktigste arbeidet vært gjort av byråden. Hun har bidratt til at det er blitt 

etablert et eget pedagogisk tilbud for barn på krisesenteret og til etablering av satsingene 

Barnehjernevernet og Nye familier. Begge disse har sterk relevans for å forebygge og avdekke vold i 

nære relasjoner og overgrep. Når det gjelder arbeid mot voldtekt, har Prosenteret i samarbeid med 

Helseetaten og med finansiering fra Inga Martes byrådsavdeling de siste årene arrangert 

opplæringsdager for ansatte med tema Ungdom som selger/bytter seksuelle og forebygging av 

voldtekt. Kursene har svært god og tverrfaglig oppslutning, og tilbakemeldingene er gode. Et 

hovedbudskap er at økt kunnskap gjør det lettere å stille spørsmål og å ta opp tema som kan 

oppleves å være tabubelagt. I 2016 var det tre opplæringsdager hvorav en på 

helsesøsterutdanningen. 

Inga Marte har i løpet av året besøkt bla. Overgrepsmottaket og Barnehuset og gjennom disse 

besøkene bidratt til å løfte arbeidet deres opp på den politiske dagsorden. Overgrepsmottakets 

samarbeid med politiet er viktig for å oppklare voldtektssaker. I saker som ikke anmeldes kan 

anonymisert informasjon til politiet bidra til oppklaring av andre saker. Hun har også bidratt til at 

dette temaet er blitt en viktig del av kommunens folkehelsearbeid og til at 300 ledere fra 

kommunens tjenester deltok på en konferanse om barnehjernevernet, der samarbeid for å avdekke 

vold og overgrep og gevinstene ved å forebygge det sto i fokus. 

 http://www.dagbladet.no/nyheter/helsesoster-kommer-hjem-til-gravide/63421634 

http://www.tv2.no/a/8294207/
http://www.dagbladet.no/nyheter/helsesoster-kommer-hjem-til-gravide/63421634
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 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Helhetlig-innsats-for-utsatte-barn-ma-settes-

inn-tidlig-611152b.html  

 http://www.dagsavisen.no/oslo/flere-soker-hjelp-etter-voldtekt-1.767452  

Bedre mottaket og integreringen av flyktninger som kommer til Oslo 

Dette har bystyregruppa jobbet mye med. Oslo kommune avga en tydelig kritisk høringsuttalelse til 

regjeringens foreslåtte asyl-innstramminger i 2016, nettopp fordi mange av endringene vil gjøre 

integreringen vanskeligere. Byrådet har også fått på plass Oslo mottak på Ila. Det vil være flyktninger 

som har fått opphold, eller som høyst sannsynlig vil få det, som skal bo i Oslo mottak mens de venter 

på å bosette seg i de enkelte bydelene i Oslo. Byrådet har også fremmet en sak for bystyret om Oslo 

kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger. 

Bystyregruppa følger videre opp behandlingen av denne saken i bystyret. 

 https://www.noblad.no/debatt/flyktninger/bydel-sondre-nordstrand/velkommen-

flyktninger/o/5-56-33081  

Tillitsreform i skolen 

Osloskolen har lenge vært preget av nitid målstyring og overdreven rapportering. Byrådet har innført 

«tillit og handlingsrom» som ett av tre styringsprinsipper for styringen av barnehagen og skolen i 

Oslo (de to andre er tidligere innsats og positiv forskjellsbehandling), og dette fremkommer i 

oppvekst- og kunnskapskapittelet i byrådets budsjettforslag. I «tillit og handlingsrom» legger vi at vi 

skal bygge opp sterke faglige profesjonsfellesskap ute i barnehagen og skolen, at det settes en ny 

«grense» for hva som er fag og hva som er politikk og at vi skal gi de som arbeider direkte med barn 

og unge større faglig handlingsrom, både ved å overføre myndighet og ved å gi større kapasitet (flere 

lærere, barnehagelærere, bedre økonomi, osv.). Noen eksempler på hva vi har gjort så langt: 

Vi har lagt frem nye mål for skolen og nye styringsprinsipper, og skal med det som utgangspunkt også 

omforme hele styringssystemet i Osloskolen. Dette merkes først fra 2018 når det nye systemet er på 

plass. 

Kommunen påla tidligere at alle barn i barnehagen skulle kartlegges gjennom ett bestemt 

kartleggingsverktøy (TRAS). Dette har vi erstattes med en ny Oslostandard for systematisk oppfølging 

av barns språkutvikling, der det er opp til barnehagen hvem som skal kartlegges og hvilket verktøy 

som skal brukes. 

I skolen har vi latt det være opp til rektor i dialog med lærerne om de skal bruke bestemte verktøy og 

utnytte bestemte muligheter. Dette er beslutninger som tidligere ble tatt av byråden eller 

Utdanningsetaten. Et eksempel er osloprøvene, et annet er muligheten til å omdisponere inntil 5 

prosent av timetallet. 

Vi har redusert omfanget av rapportering og dokumentasjon i barnehagen med 18.000 rapporter, 2 

av 3 rapporteringskrav. Vi har (omsider) fått noen innspill fra organisasjonene til rapportering og 

dokumentasjon som kan tas vekk i skolen, og vi har nå i gang en vurdering av det. 

Vi har fått på plass en ny bemanningsavtale i barnehagen, som sikrer 50 prosent barnehagelærere og 

25 prosent barne- og ungdomsarbeidere. Vi har lagt frem en egen kompetansestrategi for 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Helhetlig-innsats-for-utsatte-barn-ma-settes-inn-tidlig-611152b.html
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Helhetlig-innsats-for-utsatte-barn-ma-settes-inn-tidlig-611152b.html
http://www.dagsavisen.no/oslo/flere-soker-hjelp-etter-voldtekt-1.767452
https://www.noblad.no/debatt/flyktninger/bydel-sondre-nordstrand/velkommen-flyktninger/o/5-56-33081
https://www.noblad.no/debatt/flyktninger/bydel-sondre-nordstrand/velkommen-flyktninger/o/5-56-33081
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barnehagen, som vil bidra til at målene nås. Med økt kompetanse følger også økt faglig tillit og 

handlingsrom.  

Vi har lagt frem en egen strategi for å rekruttere og beholde lærere, der tillit og sterke faglige 

profesjonsfellesskap er ett av kriteriene vi legger til grunn for hvordan vi skal klare å beholde lærere. 

Som en oppfølging utvikler vi en egen etter- og videreutdanningsstrategi for lærere, som vil endre 

hele måten vi driver kompetanseutvikling i skolen på: Fra sentraliserte kurs i etaten til skolebasert 

kompetanseutvikling. 

 http://www.dagsavisen.no/oslo/vil-ha-tillitsreform-i-skolen-1.697890  

 https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2016/november/oslo-kommune-er-i-gang-med-en-

tillitsreform/  

Arbeide for økt tillit til barnevernet 

Barnevernet sliter med liten tillit i befolkninga, særlig i enkelte minoritetsmiljøer. På dette området 

er det byråden som har gjort det viktigste arbeidet. Barne- og familieetaten driver et viktig arbeid 

overfor bydelsbarnevernene og med å rekruttere fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Byrådet fikk 

gjennomslag for et betydelig tilskudd til Bydelsmødrene, som blant annet arbeider med å styrke 

kunnskapen om bydelenes og kommunens tjenester i minoritetsmiljøer. Gjennom Barnehjernevernet 

(se under) vil barneverntjenestene i større grad komme ut på arenaer der barn er til daglig, som i 

barnehager og på skoler. På den måten skal vi styrke barns kunnskap om barnevernets oppgaver og 

arbeidsmåter, men også om vold og overgrep. I tillegg bidrar dette til å styrke samarbeidet mellom 

disse tjenestene og barnehagene. 

Ikke minst er det viktig at de barna som har tiltak i barnevernet har tillit til det tilbudet de får og de 

voksne de møter. Vi arbeider for å oppnå dette gjennom å gjøre verdigrunnlaget i «Mitt liv» førende 

for hele Oslos barnevern. 

Bystyregruppa har jobbet godt og grundig med de fleste sakene og på veldig mange har vi kommet 1 

langt, men vi må fortsette arbeidet i årene fremover. Jeg mener også at prioriteringene står seg godt, 2 

men jeg har noen få forslag til endinger: 3 

 Trikk langs Ring 2 bør erstattes av Trikk over Tonsenhagen som prioritert trikkeprosjekt.  4 

SV inngikk i 2013 en omfattende avtale med partiene Høyre, Venstre og Krf om en massiv satsing på 5 

Tøyenområdet, og senere har bystyret sluttet seg til de samme avtalepunktene gjennom det som 6 

kalles Tøyenløftet. Samtidig ble det enighet om å bygge nytt Munch-museum i Bjørvika. 7 

Bystyregruppa har prioritert svært høyt å jobbe med viktige prosjekter på Tøyen: nytt Tøyenbad, 8 

opprusting av Tøyen torg, sammenhengende grøntdrag over Finnmarksgata, utvidelse av Tøyen 9 

skolegård, vitensenter og midlertidig flerbrukshall på Tøyen. Oppføringen av Munch-museet er i rute. 10 

Derfor mener jeg at oppfølgingen av Tøyen-løftet bør inn som en ny prioritert sak på listen.  11 

I tillegg har bystyregruppa prioritert å jobbe med prosjektet bilfritt byliv i samarbeid med Oslo SVs 12 

Miljøpolitiske Utvalg. Bilfritt byliv bør også inn som en ny prioritert sak på listen. 13 

http://www.dagsavisen.no/oslo/vil-ha-tillitsreform-i-skolen-1.697890
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2016/november/oslo-kommune-er-i-gang-med-en-tillitsreform/
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2016/november/oslo-kommune-er-i-gang-med-en-tillitsreform/
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Erfaringen så langt har vært at punktet Tiltak mot voldtekt, vold i nære relasjoner og overgrep ikke 14 

har blitt fulgt opp av bystyregruppa, men av byråden vår. Jeg foreslår derfor primært at punktet 15 

strykes, sekundært at punktet flyttes over til prioriterte saker innen vårt eget byrådsfelt. 16 
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Gjøre det mulig for folk å leve normale liv i eget hjem i størst mulig grad, ved å styrke innsatsen 

(500 årsverk i hjemmetjenesten) og investere i folks mulighet til å være sjølstendige. 

I og med bystyrets budsjettvedtak for 2017 er det bevilga penger til bydelene som svarer til i alt 200 

årsverk, med full virkning fra 2018. Det har vært ei utfordring å avgrense hvilke stillingskategorier 

som skal telles, men dette arbeidet er nå sluttført. I skrivende stund er endringer i antall årsverk i 

disse stillingskategoriene ennå ikke tallfesta. Vi vil ettersende informasjon til årsmøtet om dette. Et 

viktig eksempel på hvordan satsinga på hjemmetjenestene slår ut i praksis er demensarbeidslag, en 

modell for tjenester til personer med demens som legger sterk vekt på å bygge stabile relasjoner. 

Budsjettvedtaket for 2017 innebærer at denne modellen skal innføres i alle bydeler i løpet av året. 

Ut over dette legger denne føringa vekt på evnen til å leve normale liv i eget hjem og i folks mulighet 

til å være selvstendige. Vi velger å tolke det slik at det i tillegg til å få den hjelpen man trenger til å 

klare seg i eget hjem også handler om å bli satt i stand til å følge opp det som er viktig for den 

enkelte. Arbeidet med hverdagsrehabilitering og innføringa av tillitsmodellen er begge viktige for å 

nå disse målene. Spørsmålet “hva er viktig for deg?” er i ferd med å bli den viktigste premissen for de 

tjenestene folk mottar. Erfaringene fra forsøkene med tillitsmodellen er så langt svært positive. 

Skape et differensiert botilbud for eldre, f.eks. ved å bygge flere Omsorg+-boliger og bokollektiv. 

Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det. 

Det er bevilga midler til i alt 100 nye boliger for personer med kognitiv svikt i 2017. Det har vært flere 

mediesaker om disse. De neste åra vil det bli bygd ei rekke nye Omsorg+-boliger, og vi arbeider for 

tida med å få på plass prosjekter for boliger som er tilrettelagt for generasjonsmøter, for eksempel 

ved å kombinere eldreboliger med studentboliger. I alt vil det i bystyreperioden 2016-19 bli bygd 598 

boliger for eldre, fordelt slik det framgår av tabellen under. 

Omsorg+ og boliger for personer med kognitiv svikt, andre 
boformer 

 

2016 2017 2018 2019 
 

omsorg + 
  

112 171 215 
 

kognitiv svikt 
   

50 50 
 

andre boformer (Oppsal 2020) 
      

sum 
  

112 221 265 598 

 

Ut over dette jobber vi for å få etablert nyskapende botilbud der generasjoner kan møtes på tvers. Vi 

tar sikte på å få en beslutning om å opprette en fellesbolig for eldre og studenter i løpet av 2017. 
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Tillitsreform - Å endre kulturen i kommunal velferd, slik at den bygger på aktiv medvirkning og god 

kunnskapsbasert praksis, der forskning, fagfolks erfaring og innbyggernes kunnskap om seg sjøl er 

likeverdige byggesteiner 

Arbeidet med tillitsreformen er kommet lengst i hjemmetjenestene og i barnevernet. I 

hjemmetjenestene utvikles det for tida en tillitsmodell, der sterkere relasjoner mellom medarbeidere 

og innbyggere som mottar tjenester er grunnleggende. I arbeidet med modellen inngår utvikling av 

team som forvalter sine egne ressurser. Parallelt med dette har andre bydeler tatt tak i 

verdigrunnlaget for tillitsreformen og utarbeida nye måter å organisere arbeidet på. Vi vil særlig 

trekke fram bydel Stovner, som har endra organiseringa av hjemmetjenestene og måten vedtak blir 

fatta på. Noen viktige resultater av dette er at innbyggerne blir langt sterkere involvert i utforminga 

av tilbudet og at det er frigjort ressurser fra søknadskontorene til direkte kontakt med innbyggerne. 

I barnevernet er det slått fast at verdigrunnlaget for “Mitt liv” ligger til grunn for måten tjenestene 

drives på. Mitt liv bygger på følgende barnesyn: 

 Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt 

 De er like mye verdt som voksne 

 De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor 

Av dette følger det at tjenestene kommunen yter til barn må utformes i tett samarbeid med barna. 

De skal ikke bare høres, de skal være reelle samarbeidspartnere, og ha rett til informasjon og 

innflytelse over beslutninger som tas. 

På andre områder er arbeidet med tillitsreformen ikke kommet like langt. Vi har som mål å komme i 

gang med tillitsreformarbeid i NAV og rusinstitusjonene i løpet av 2017. 

Media: 

 http://www.dagensperspektiv.no/2016/innforer-tillitsreform-i-oslo  

 http://www.reavisa.no/2016/01/31/inga-marte-thorkildsen/#.WKHVZVXhCUk  

Avkommersialisering - Å frigjøre så mye som mulig av velferden kommunen skaper fra 

profittmotiver 

En viktig milepæl i dette arbeidet ble nådd i og med at Madserudhjemmet ble overtatt av kommunen 

1. januar 2017. Andre viktige milepæler har vært anskaffelse av institusjonsplasser i barnevernet 

gjennom konkurranser forbeholdt ideelle aktører. Vi er i gang med å anskaffe 400 sykehjemsplasser i 

en anskaffelse som også er forbeholdt ideelle. Byrådspartiene har sammen med Rødt og Krf vedtatt 

ei målsetting om at 25 % av institusjonsplassene i Oslos velferdstjenester skal være drevet av ideelle 

innen 2025. Kommunen er også i gang med å bygge opp nye kommunale barnevernsinstitusjoner. I 

løpet av bystyreperioden vil kontrakter med kommersielle aktører om å drive sykehjem bli avsluttet 

ved ytterligere tre hjem. 

Siden vårt byråd kom til makta i 2015 er det også gjennomført viktige endringer i og med oppsigelse 

av rammeavtale for kjøp av saksbehandlingstjenester i barnevernet, og inndragelse av bydelenes 

fullmakt til å konkurranseutsette offentlige velferdstilbud. 

http://www.dagensperspektiv.no/2016/innforer-tillitsreform-i-oslo
http://www.reavisa.no/2016/01/31/inga-marte-thorkildsen/#.WKHVZVXhCUk
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Samtidig er dette arbeidet utfordrende på en del områder, der mange års høyrestyre gjør at det ikke 

er mulig for kommunen å etablere et tilbud som dekker folks behov raskt nok. I enkelte tilfeller, der 

ideelle aktører ikke er til stede i noen særlig grad, gjør dette at nye kontrakter blir inngått med 

kommersielle aktører. Dette gjelder blant annet bo- og omsorgstilbud til folk med 

utviklingshemminger og til en viss grad i barnevernet. I disse tilfellene legger vi vekt på at nye 

kontrakter utformes slik at arbeidsvilkårene blir ivaretatt i størst mulig grad, sammen med øvrige 

kvalitetskrav. 

Barnehjernevernet - Folkehelsesatsing på 0-6-årsgruppa, med særlig vekt på tidlig avdekking av 

sosiale forhold som kan skade barns utvikling, og tiltak som ivaretar barns beste 

Barnehjernevernet er et begrep som er utviklet av barnepsykolog Magne Raundalen, for å beskrive 

en innretning av offentlige tjenester som bidrar til å forebygge at dårlige levekår får varige 

konsekvenser for barn - fordi det påvirker utviklinga til barnas hjerner. Nyere medisinsk og sosial 

forskning viser at risikoen for helse- og sosiale problemer er vesentlig høyere for barn som opplever 

en utrygg oppvekstsituasjon enn for befolkninga for øvrig. Gjennom å gi alle som arbeider med barn 

et felles kunnskapsgrunnlag om dette, og styrke koordineringa av tjenestene kan vi forebygge tapte 

livsmuligheter.  

Barnehjernevernet startet opp i 2016 og fra august 2016 var tre bydeler, Frogner, Nordre Aker og 

Østensjø i gang som piloter. Satsingen har som overordnet mål at Oslo kommune skal forebygge, 

oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Tjenestene skal ha 

et felles kunnskapsgrunnlag, komme inn tidlig og sette inn tilstrekkelig hjelp slik at tilbakefall hindres. 

Bydelene som var piloter i 2016, har valgt ulike innganger og fordypningsområder i 

Barnehjernevernet, både organisatoriske endringer og justeringer, kompetanseheving  og konkrete 

tiltak. De har gjennomført og/eller påbegynt systematisk kompetanseheving bredt ut i tjenestene. 

Nordre Aker og Østensjø har samarbeidet med RVTS om dette, hvilket for øvrig også andre bydeler i 

Oslo har gjort. Bydel Frogner har tatt mål av seg å bli en «traumesensitiv bydel», og har utformet et 

opplegg for dette. I samarbeid med Helseetaten, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten har 

byrådsavdeling for eldre, helse- og sosiale tjenester iverksatt et arbeid for å utvikle et felles 

kompetanseløft i Oslo basert på barnehjernevernets mål.    

Av tiltak som er iverksatt kan nevnes barnevernøvelser, der barnverntjenesten og barnehager i 

fellesskap trener på saker. Dette er etter modell fra brannøvelser. Barneansvarlige i 

voksentjenestene NAV, Tiltakssenteret (rus/psykisk helse) og ved søknadskontor er andre eksempler. 

Nye familier er en del av Barnehjernevernet, som sikrer tidlig innsats allerede i 

svangerskapet.  Foreldreveiledningskurs og samtaler med barnehagebarn om vanskelige temaer, er 

også eksempler på tiltak. 

Media: 

 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Helhetlig-innsats-for-utsatte-barn-ma-settes-

inn-tidlig-611152b.html  

 http://nab.no/nyheter/forstegangsforeldre-far-tettere-oppfolging-og-

hjemmebesok/19.13217  

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Helhetlig-innsats-for-utsatte-barn-ma-settes-inn-tidlig-611152b.html
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Helhetlig-innsats-for-utsatte-barn-ma-settes-inn-tidlig-611152b.html
http://nab.no/nyheter/forstegangsforeldre-far-tettere-oppfolging-og-hjemmebesok/19.13217
http://nab.no/nyheter/forstegangsforeldre-far-tettere-oppfolging-og-hjemmebesok/19.13217
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Flere lavterskeltilbud til personer med lettere psykiske helseproblemer, og styrking av arbeidet 

med barn og unges psykiske helse 

På dette området har bydelene organisert tjenestene sine svært ulikt, og tilbudene varierer derfor fra 

bydel til bydel. Oslo har satsa på tilbud til barn og unge, samt deres familier. Dette er videreført og til 

dels intensivert under vårt byråd. I tillegg til dette er det satsa på skolehelsetjenesten, der det er 

kommet ei vesentlig økning i ressursinnsatsen. 

For voksne er det i all hovedsak tilbud via Frisklivssentralene og Rask psykisk helsehjelp. Til tross for 

svært gode dokumenterte resultater og tilskuddsordning fra Helsedirektoratet knyttet til Rask psykisk 

helsehjelp har etableringen av dette tilbudet i bydelen gått sakte. Det er i dag 5 bydeler som har 

dette tilbudet. Rask psykisk helsehjelp: 5 bydeler har startet opp med rask psykisk helsehjelp. Bydel 

Frogner, Ullern, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. 3 av disse gir tilbudet fra 16 år. Dette vil 

vi følge opp videre. 

Ved Frisklivssentralene tilbys det KID-kurs (kurs i depresjonsmestring) og KIB- kurs (kurs i 

belastningsmestring). Flere bydeler tilbyr også foreldreveiledningsprogrammer knyttet til 

helsestasjon, Familiens hus og oppvekstseksjonene.  

Sterkere innsats for fattige, hjemløse, prostituerte og rusavhengige 

Vi mener at dette punktet er vanskelig å styre etter, siden det er lite spesifikt og svært bredt. Det gir 

stort rom for tolkning og legger mye ansvar hos oss, samtidig som det gir lite drahjelp i konkrete 

budsjettprioriteringer. Vi vil likevel trekke fram følgende: 

Når det gjelder fattige knytter de viktigste tiltakene seg til det arbeidet vi har igangsatt med 

bomiljøet i kommunale leiegårder. Vi har lagt særlig vekt på at det må gjøres noe med levekårene til 

barn i de store kommunale bygårdene på Tøyen. Gjennom budsjettforliket med Rødt er det kommet 

50 millioner til tiltak for bomiljøet i slike bygårder. Dette arbeidet er foreløpig i en startfase. Ut over 

dette vil vi trekke fram satsingen Nye familier, som er et universelt hjemmebesøkstilbud for nettopp 

nye familier. Gjennom denne ordningen tilbys familiene opptil 60 hjemmebesøk fra svangerskapet til 

barna er 2 år. Selv om ordninga er universell, er det åpenbart, i lys av det vi vet om levekår, at den 

særlig vil komme fattige familier til gode. 

Når det gjelder hjemløse, arbeider vi særlig for å se på hvordan det kan være mulig å ta i mot fattige 

tilreisende på en bedre måte. Vi tar sikte på å få behandlet en sak om dette i byrådet i løpet av våren. 

Når det gjelder prostituerte, vil vi peke på det arbeidet vi har gjort for å følge opp problemstillinger 

knyttet til menneskehandel. Vi har forsøkt å legge til rette for at det kan etableres flere boliger til 

personer som har vært utsatt for dette. 

Når det gjelder rusavhengige, vil vi trekke fram flere forhold. For det første er det i 2016- og 2017-

budsjettene vedtatt å bruke i alt 74 friske millioner (44 mill. i 2016 og 30 mill. i 2017) på ulike tiltak 

som skal bidra til at personer med rusavhengighet skal kunne bo i egen bolig i sin bydel. Hovedvekten 

av disse midlene går til booppfølgingstiltak. For 2017 gjelder følgende: Gjennom budsjettforliket med 

Rødt er institusjoner for personer med rusavhengighet styrka med 10 millioner. Vi vil også peke på 

byrådets utvidelse av Tøyen-løftet til Grønland og Vaterland, og bevilgninga på 10 millioner til dette. 

Samtidig vet vi at traumer i barndommen er en svært viktig risikofaktor for utvikling av rusproblemer. 
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I denne sammenhengen blir Barnehjernevernet (5 millioner) og Nye familier (8 millioner). I sum gjør 

dette at Oslo kommune bruker mer enn det regjeringa har tildelt gjennom opptrappingsplanen for 

rusfeltet i 2017 på tiltak med direkte relevans for denne gruppa. I løpet av 2017 vil vi legge fram ei ny 

rusmelding som vil peke ut retninga for det videre arbeidet. 

Media: 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusomsorg/inga-marte-thorkildsen-sv-kjemper-for-

heroinroeykerom-i-oslo/a/23789418/  

 http://www.dagbladet.no/kultur/heroinister-ma-fa-royke-heroinen-pa-

sproyterommet/62453786  

Vi mener at punktene i hovedsak står seg svært godt, og at det i liten grad er grunnlag for å endre 1 

prioriteringene. Fylkespartiet har formulert gode prioriteringer med utgangspunkt i plattformen for 2 

byrådssamarbeid. I lys av det vi skriver, foreslår vi likevel at punkt 7, “Sterkere innsats for…” erstattes 3 

med et mer spesifikt punkt som det er enklere å styre etter. Vi foreslår selv følgende: 4 

«Arbeide for å bedre bomiljøene i områder med særlige levekårsutfordringer. Tiltakene bør særlig 5 

rettes inn mot å hindre opphoping av sosiale problemer, mobilisere folks egne ressurser og styrke 6 

barns mulighet til å delta på viktige fritidsarenaer på lik linje med andre jevnaldrende.» 7 

Et slikt punkt vil samtidig peke ut en tydelig retning for arbeidet vårt når det gjelder å redusere 8 

forskjellene i Oslo. Det bør være viktig for fylkespartiet å beskrive tydeligere hva det ønsker at 9 

byrådet skal bli målt på dette området. 10 

Vi vil fraråde at det kommer til nye punkter. Det er allerede krevende å finne penger til de satsingene 11 

som er prioritert. En utvidelse av lista vil gjøre at det i større grad er nødvendig å veie punktene opp 12 

mot hverandre og gjøre egne prioriteringer på grunnlag av det som i realiteten må forstås som en 13 

liste med forslag fra årsmøtet. 14 

 

Vedtatt på årsmøtet 2016 

Det overordna målet for deltakelse i byregjering er å styrke Oslo SVs langsiktige muligheter 15 

til å øve innflytelse over utviklinga av byen. Dette målet har tre delmål: 16 

 Gjennomføre Oslo SVs politikk, og dermed 17 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusomsorg/inga-marte-thorkildsen-sv-kjemper-for-heroinroeykerom-i-oslo/a/23789418/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusomsorg/inga-marte-thorkildsen-sv-kjemper-for-heroinroeykerom-i-oslo/a/23789418/
http://www.dagbladet.no/kultur/heroinister-ma-fa-royke-heroinen-pa-sproyterommet/62453786
http://www.dagbladet.no/kultur/heroinister-ma-fa-royke-heroinen-pa-sproyterommet/62453786
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 Vise at SVs politikk gagner folk i byen, og at SV har evne til å gjennomføre den, slik at 18 

vi kan  19 

 Øke oppslutninga om Oslo SV blant folk i byen 20 

Underordna mål for deltakelse i byregjering er å utnytte den privilegerte tilgangen til 
informasjon om Oslo kommune til å styrke Oslo-partiets situasjonsforståelse og politiske 
utviklingsarbeid, og å utnytte posisjoner til å bygge tillitsvalgte og profiler for partiet. 

 

Saksfelt 

De politiske prioriteringene for byrådssamarbeidet skal bygge opp under de overordna måla, 21 

i dette inngår hvilke saksfelt vi skal bygge Oslo-partiets profil rundt.  22 

Oslo SV skal ha en posisjon som partiet med den beste politikken for Oslos: 23 

 Skole 24 

 Miljø 25 

 Barn 26 

 Eldre 27 

Enkeltsaker 

Oslo SV skal gjennom byrådssamarbeidet særlig prioritere følgende enkeltsaker i 28 

plattformen for byrådssamarbeid: 29 

 Heltidskultur 30 

 Selvforsvarskurs for jenter på ungdomsskolen 31 

 Gratis halvdagsplass i AKS, vurdere om det skal utvides videre 32 

 Tidlig innsats, 200 lærere ekstra 1.-4. Trinn 33 

 Gratis kollektivtrafikk for skoler og barnehager utenom rushtiden 34 

 Styrke Oslo musikk og kulturskole 35 

 Krav om lærlinger hos underleverandører og kommunen må ta inn flere lærlinger 36 

 Kamp mot utvidelse av E18 37 

 Ny T-banetunnel  38 

 Trikk langs Ring 2 39 

 Lav- og nullutslippssoner, tidsdifferensierte og miljødifferensierte bompenger 40 

 Fortetting med god bokvalitet rundt kollektivknutepunkter 41 

 Redusere biltrafikken med 20% 42 

 Kommunale og ikke-kommersielle utleieboliger 43 
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 Sykkel, lokale sykkelløsninger mm. 44 

 Tiltak mot voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 45 

 Bedre mottaket og integreringen av flyktninger og asylsøkere som kommer til Oslo. 46 

 Tillitsreform i skolen 47 

 Bedre skolehelsetjeneste og styrket seksualundervisning 48 

 Arbeide for økt tillit til barnevernet 49 

Saker på eget byrådsfelt 

Sju av sakene fra plattformen skal ha særlig prioritet så lenge SV har byråden for eldre, helse 50 

og sosiale tjenester: 51 

 Gjøre det mulig for folk å leve normale liv i eget hjem i størst mulig grad, ved å styrke 52 

innsatsen (500 årsverk i hjemmetjenesten) og investere i folks muligheter til å være 53 

sjølstendige 54 

 Skape et differensiert botilbud for eldre, f. eks ved å bygge flere omsorg+ boliger og 55 

bokollektiv. Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det. 56 

 Tillitsreform – Å endre kulturen i kommunal velferd, slik at den bygger på aktiv 57 

medvirkning og god kunnskapsbasert praksis, der forskning, fagfolks erfaring og 58 

innbyggernes kunnskap om seg sjøl er likeverdige byggesteiner 59 

 Avkommersialisering – Å frigjøre så mye som mulig av den velferden kommunen 60 

skaper fra profittmotiver 61 

 Barnehjernevernet – Folkehelsesatsing på 0-6-årsgruppa, med særlig vekt på tidlig 62 

avdekking av sosiale forhold som kan skade barns utvikling, og tiltak som ivaretar 63 

barnas beste 64 

 Flere lavterskeltilbud til personer med lettere psykiske helseproblemer, og styrking 65 

av arbeidet med barn og unges psykiske helse. 66 

 Sterkere innsats for fattige, hjemløse, prostituerte og rusavhengige 67 

F1 «Trikk langs Ring 2» erstattes av «Trikk over Tonsenhagen som prioritert 
trikkeprosjekt».  

F2 «Oppfølgingen av Tøyen-løftet» inn som en ny prioritert sak på listen 

F3 «Bilfritt byliv» inn som ny prioritert sak på listen 

F4 Primært: «Tiltak mot voldtekt, vold i nære relasjoner og overgrep» ikke har blitt fulgt 
opp av bystyregruppa, men av byråden vår, og strykes derfor fra listen. 

Sekundært: Punktet flyttes over til prioriterte saker innen vårt eget byrådsfelt. 

F5 Punkt 7, “Sterkere innsats for…” erstattes med følgende tekst: 



 
 

16 
 

«Arbeide for å bedre bomiljøene i områder med særlige levekårsutfordringer. 

Tiltakene bør særlig rettes inn mot å hindre opphoping av sosiale problemer, 

mobilisere folks egne ressurser og styrke barns mulighet til å delta på viktige 

fritidsarenaer på lik linje med andre jevnaldrende.» 


