Program for Ullern SV 2019-2023:
Ullern SV sin visjon
Vi i Ullern SV tror på fellesskapet. Vi mener at vi sammen kan bygge en bedre by. Vi mener
at innbyggernes mulighet til å delta og ha innflytelse må bli større. Sammen kan vi skape en
grønnere, mer rettferdig og mangfoldig by. For å få til dette må vi ha rettferdig fordeling av
goder og bidrag, vi må ta hensyn til natur og miljø, og vi må jobbe for likhet og mangfold
Del godene
Oslo er en by hvor sosiale problemer og muligheter er ujevnt fordelt, og hvor ulikhetene
vokser. Dette gjelder ikke minst i Ullern bydel. Arv og sosial bakgrunn skal ikke avgjøre
hvilke muligheter vi får i livet. Derfor vil Ullern SV jobbe for gode fellesskapsløsninger og
offentlige velferdstilbud.
Vi jobber for offentlige og universelle velferdsordninger som sikrer alle menneskers
grunnleggende behov. Ullern SV vil jobbe for at offentlige og universelle velferdsordninger
også kommer befolkningen i Ullern bydel til gode, blant annet gratis AKS.
Den grønne gode byen
Klimaspørsmålet er den viktigste politiske enkeltsaken i vår tid. Livsgrunnlaget vårt trues av
farlige klimaendringer og fortsatt rovdrift på natur og ressurser. I byen er presset for
utbygging av grønne lunger, vassdrag, langs fjorden og i Marka en stadig utfordring. En
stadig større bybefolkning trenger disse naturområdene, og naturmangfold og økosystem må
vernes for framtiden. Dette er førende for hvordan Ullern SV vil at byen og bydelen styrer
byutvikling og arealbruk.
Likhet og mangfold
Oslo skal være en raus og mangfoldig by der alle føler seg trygge og ingen blir utsatt for
diskriminering, trakassering eller vold. SV ønsker et samfunn der alle mennesker skal ha like
muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller bakgrunn. Ullern SV vil
jobbe lokalt for mer frihet og mangfold, og for at alle skal føle seg som del av fellesskapet.
Vi vil jobbe for å mobilisere lokalsamfunnet, næringsliv og frivillige aktører til å være med og
bidra til at Ullern bydel er en bydel som aktivt inkluderer og integrerer alle innbyggerne sine.
God inkluderings- og integreringspolitikk er forebyggende folkehelse. I bydel Ullerns skal alle
kjenne seg inkludert, velkommen og trygg!
Fra delt by til ny solidaritet
Ullern SV vil ha en by som omfordeler og sørger for at folk får like muligheter. Skal vi som
bor i Oslo og i Ullern bydel ha gode skoler, godt helsevesen, skikkelig kollektivtilbud og flere
idrettsanlegg, må fellesskapet ha penger til dette. Velferden sikres av skatteinntekter. For å
skaffe økt handlingsrom for fellesskapet har Oslo innført eiendomsskatt. Den er utformet
med et bunnfradrag som sikrer at det ikke må betales skatt av små og rimelige boliger. Oslo
SV vil at prosentsatsen skal økes slik at de som eier mest kan bidra mer til fellesskapet. At
mange av oss i Ullern bydel på denne måten bidrar mer inn til felleskapet, fordi boligprisene
her er høyere enn mange andre steder i byen, gjør at vi også bidrar mer til å bekjempe
sosiale forskjeller både lokalt i Ullern bydel og i Oslo generelt.

Side 1

Ullern SVs program for bydelen
God oppvekst
Ullern bydel skal være en god bydel å vokse opp i for alle. Uavhengig av foreldrenes
bakgrunn skal barn og unge få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine
talent, holdninger og verdier. Vi vil at barnehage, skole og lokale fritidstilbud skal bidra til å
utjevne forskjeller og motvirke segregering, klasseskiller og tradisjonelle kjønnsroller. Alle
barn og unge skal oppleve like muligheter for inkludering og integrering i et sosialt fellesskap
hvor de blir sett og hørt.
Barnehager
Ullern SV vil at alle barn skal få gå i gode barnehager i bydelen. Vi mener at barnehagedrift
er en fellesskapsoppgave og fellesskapets penger skal komme barna til gode. I dag er det 54
barnehager i bydelen, av disse er 17 kommunale. Det er god dekning i bydelen og lokalene
er av god kvalitet. Ullern SV vil jobbe for at det i framtiden etableres flere kommunale
barnehager i bydelen og vil at kommunen lager en barnehagebehovsplan som ivaretar lokale
behov og som sikrer langsiktig og helhetlig planlegging av nye barnehager i bydelen.
Ullern SV vil:
●
●
●
●
●

Sikre god og kvalifisert bemanning i barnehagene
Sikre godspråkutvikling i barnehagene og videreføre dagens språkkrav og styrke
kurstilbudet for ansatte
Styrke barnehagenes støttesystemer slik at barn og familier i bydelen som trenger
ekstra innsats får hjelp der barna er.
At alle ettåringer i bydelen tilbys gratis halvdagsplass i barnehagen.
På lang sikt ha gratis barnehage for alle barn i hele Oslo.

Skole
Ullern bydel har i dag for få skoler. Det er i tillegg store nye byutviklingsprosjekter på gang i
bydelen. Vi vil jobbe for at byggingen av flere skoler i bydelen må prioriteres. Vi vil at alle nye
skoler etableres med allaktivitetshall og kulturtilbud som bibliotek, fritidsklubb eller lignende,
også for bruk utenom skoletid. Ullern SV vil:
●

At Hoff skole må gjennomføres så fort som mulig med allaktivitetshall, bibliotek og
fritidsklubb
● Ha gratis Aktivitetsskole (AKS) for alle
● Tilrettelegge for og innføre skolemåltider for alle skolebarn
● På sikt innføre heldagsskole
● Ny ungdomsskole i Bestumkilen med svømmehall og idrettstilbud
Samarbeid mellom flere etater til barns beste
Ullern SV ønsker et tett samarbeid mellom barnehage, skole og andre tjenester i bydelen,
som barnevern, skolehelsetjenesten, og NAV. Dette er viktig for at alle barn i bydelen skal ha
trygge leke- og læringsmiljø og en god helse. Ullern SV mener det er viktig å ha et stadig
fokus på arbeidet i bydelen med å bekjempe og avdekke vold, omsorgssvikt og seksuelle
overgrep. Ledere og ansatte i bydelens utdanningsinstitusjoner skal sikres nødvendig
kompetanse og foreldre skal få informasjon.

Side 2

Ungdom og rus
Økningen i rusmisbruket blant ungdommer toppes av bydelene Frogner og Ullern. Parallelt
med denne utviklingen har tilbudet til ungdom i bydelen systematisk blitt bygget ned, slik at
det i dag ikke finnes noen kommunale ungdomstilbud til ungdommer bosatt i østre del av
bydelen. Alle bydeler i Oslo har fått egen ruskonsulent i 2018, noe som vil styrke det
forebyggende arbeidet mot rus.
Vi i Ullern SV vil:
●

Styrke innsatsen for å forebygge rusmisbruk og ruskriminalitet blant ungdom i Ullern
bydel ved samarbeid med ungdomsskolene, ungdom og foreldre.

●

Ha en aktiv oppsøkende virksomhet med hjelpetilbud for å hjelpe ungdom med
rusproblemer

●

Etablere minst én ungdomsklubb med tilbud for unge i østre del av Ullern, gjerne i
forbindelse med den nye ungdomsskolen på Hoff.

●

Samarbeide med politiet og frivillige aktører for å styrke innsats mot omsetning av
narkotika i nærmiljøet. (Det er per i dag stor og åpenlys omsetning av narkotika i
bydelen vest for Frognerparken).

●

Etablere et lokalt bydelstilbud som oppsøker ungdomsskolene og engasjerer
foreldrene og gir råd og veiledning om ungdom og rus

Integrering
Bydel Ullern tar årlig imot ca 50 flyktninger. Vi vet at vellykket integrering handler om å aktivt
involvere nybosatte flyktninger til å ta del i lokalt hverdagsliv, og invitere dem til å delta i
fritidsaktiviteter. Vi i Ullern SV vil:
●

Styrke bydelens aktive oppfølging av nybosatte flyktninger for å gi dem en best mulig
start på livet i Norge

●

Styrke bydelens eksisterende samarbeid med Ullern Frivilligsentral om flyktninger
som skal bosettes i bydelen ved å prioritere ressurser til integreringsaktiviteter

●

At bydelen i enda større grad tar pro-aktivt ansvar for å rekruttere frivillige blant
bydelens befolkning til å stille opp som flyktningementor / Ullern-venn

●

At bydelen i enda større grad jobber med å få lokalt næringsliv og arbeidsgivere til å
ansette bosatte flyktninger og tilby praksisplasser for språk- og arbeidstrening

●

At det etableres et tilbud til med styrket fokus på hjelp til selvhjelp for psykologisk og
somatisk helse, samt helse- og seksualundervisning, forebygging av sosial kontroll og
styrke selvstendighet i eget liv (gjerne i samarbeid med en frivillig NGO)

En trygg bydel for alle
Alle skal føle seg trygge i Ullern Bydel. Levekår, fattigdom og utenforskap er en viktig årsak
til vold og kriminalitet. En god fordelingspolitikk er et viktig virkemiddel for en trygg by. Ullern
bydel oppleves som en trygg bydel, og det er viktig å jobbe aktivt for at den fortsatt skal være
en trygg bydel for alle. Ullern SV ser på innsatsen Natteravnene gjør som et viktig arbeid for
tryggheten i bydelen. Ullern SV vil:


Satse på bydelens kriminalitetsforebyggende arbeid og øke tilstedeværelsen av
utekontakter og miljøarbeidere i nærmiljøene der det er nødvendig.

●

Jobbe for å få bedre belysning langs gater og gangveier i bydelen for å styrke trygg
ferdsel for bydelens innbyggere.
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God helse for alle
Samfunnet må tilrettelegge for gode helsevalg. SV vil prioritere forebygging i helsepolitikken.
Ullern SV vil at alle ledd av helsetjenesten i bydelen må være kunnskapsbasert og ikke styrt
av privatøkonomiske interesser. Vi ønsker å videreutvikle aktiviteter i bydel Ullern og styrke
friluftslivet for å fremme psysisk og fysisk helse. Vi vil prioritere å forebygge ensomhet og
styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, som for eksempel Bydelsmødre og
frivillighetssentralene.
Ullern SV vil at helsesentrene i bydelen skal ha tilgang på fagpersonell med ernæringsfaglig
bakgrunn som kan veilede både helsepersonell og gravide kvinner. Ullern har siden 2016
testet ut en tillitsmodell for hjemmetjenesten. Ullern SV vil at dette arbeidet videreføres i
bydelen og at tverrfagligheten i hjemmetjenesten sikres og styrkes. Ullern SV vil:
●

Videreføre tilleggsbevilgning til bedre mat i eldreomsorgen

●

Styrke skolemattilbudet

●

Styrke frilufts og idrettstilbudet i bydelen

Et trygt og inkluderende arbeidsliv
Ullern bydel skal være et godt og inkluderende sted å jobbe, med trygge arbeidsforhold og
gode arbeidsvilkår. Ullern SV vil jobbe for at heltidsstillinger skal være regelen og at
deltidsstillinger er unntaket, at de lavest lønnede skal få et løft, og at kompetanseheving for å
møte nye utfordringer skal være en selvfølge.
Mange av Oslo kommunes tjenester har blitt konkurranseutsatt. Private store velferdsaktører
henter ut fortjeneste på å drifte ulike tjenester for Oslo kommune. Ullern SV vil at
bydelen/kommunen skal ta tilbake driften av sykehjem og helse- og omsorgstjenester i
bydelen når kontraktene utløper, eller sørge for at de driftes av ideelle organisasjoner.
Oslo SV vil etablere 500 arbeidsplasser for ufaglærte ungdom i Oslo i kommunal regi, gjerne
i samarbeid med andre arbeidsgivere. Arbeidsplassene skal være tidsavgrensede og ha
kompetanseheving og kvalifisering for videre arbeid som formål. Ullern SV vil jobbe for at
noen av disse arbeidsplassene etableres i Ullern bydel til bydelens ungdommer. Ullern SV vil
også jobbe for at flere ungdommer i bydelen blir del av kommunens sommerjobbprosjekt.
Byutvikling
Oslo er utnevnt av EU til miljøhovedstad i 2019, og det viser at byen er et forbilde i gode
løsninger. Byen må utvikles videre på grunnlag av en ambisiøs miljø- og klimapolitikk. Målet
er at innen 2030 skal Oslo by kutte utslipp til et minimum.
Ullern SV ønsker en byutvikling som er miljø- og menneskevennlig, en blandet by med
nærhet til alt, gode og vakre byrom og møteplasser med høy kvalitet i arkitektur og
omgivelser. Byen skal være tett, men trivelig, konsentrert ved banestasjoner for å minske
transporten, men også grønn og med plass for utfoldelse og aktivitet. Byen må fylles med
aktivitet og funksjoner som fellesskapet trenger; parker, lekeplasser, nok skoler og
barnehager, kultur - og idrettstilbud, samt begrenset biltrafikk for et bedre bomiljø og byliv.
De nye boligene skal ha nok lys, luft og grønt og være rimelige nok for alle. Eksisterende
bomiljø skal i minst mulig grad berøres og estetiske kvaliteter skal kreves i
reguleringsplanene. I de store byutviklingsområdene fra Skøyen til Lysaker vil Ullern SV
legge særlig vekt på nærhet og tilgjengelighet til sjøen for alle.
Ullern SV vil at utviklingen av bydelen skal være til beste for bydelens innbyggere, at den
skal skje etter planer vedtatt av de folkevalgte og folks behov, ikke etter markedskreftenes
ønsker. Utviklingen av bydelen må bygge på reell beboermedvirkning og god miljøpolitikk.
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Bilfritt byliv
Det skal være lett å bo og ferdes i Ullern bydel uten å måtte eie egen bil. Det skal være
enkelt å velge kollektiv, sykkel og gange til daglige gjøremål. Det må etableres et finmasket,
tilgjengelig og universelt utformet gang- og sykkelnett som kan brukes hele året. Fysisk
adskilte sykkel- og gangtraséer bør prioriteres. Det må også legges til rette for direkte
gangforbindelser/snarveier og praktiske krysningspunkter til og ved alle holdeplasser. Bilfritt
byliv kan bidra til at arealer frigjøres. Parkeringsplasser og veier kan begrenses og omgjøres
permanent eller midlertidig til for eksempel parker, gode grønne byrom, lekeplasser eller
sykkelveier. Dessuten gjør bilfritt byliv at myke trafikanter kan ferdes tryggere.
Ullern SV vil:
●

At gange og sykkel får reell prioritet i gateplanleggingen

●

At det må settes av sykkelhotell ved trafikknutepunkter

●

Det må avsettes av arealer til flere ladestasjoner for elbiler og settes krav om lading
for elbiler i nybygg

●

Det tilrettelegges for elbiler som brukes til næringstransport og arealer til små og
store terminaler for gods. Mindre leveranser skal kunne gjøres med lastesykkel

●

At flere områder i bydelen legges til rette for bilfritt byliv

●

Få trygge skoleveier gjennom gode fortau, lavere fart og etablering av såkalte
«Hjertesoner», som er bilfrie områder rundt barneskoler

●

At 30 km/t bør være hovedregel for fartsgrense i hele bydelen der gående og
syklende ferdes

E18 og Ring 3
Vårt nærmiljø er sterkt påvirket av trafikk. De store motorveiene er store barrierer i bydelen
og er kilde til forurensing, støv og støy. Selv med en elektrifisering av transporten forsvinner
ikke disse hindringene og problemene. Ullern SV vil:
●

Innføre 60-sone fra Lysaker mot sentrum

●

Begrense kapasiteten for privatbil inn mot sentrum

●

Legge til rette for byutviklingsprosjekt som begrenser barrierevirkningen, dvs bredere
og flere gang- og sykkelbroer og bebyggelse på lokk tvers over motorveiene

●

Kollektivfeltene må forbeholdes kollektivtrafikken

Fjorden og vassdragene
I de store byutviklingsområdene fra Skøyen til Lysaker vil Ullern SV legge vekt på nærhet og
tilgjengelighet til sjøen for alle. Områdene langs sjøen skal benyttes til friluftsliv, idrett og
steder å leve det gode liv. Tiltak i strandsonen skal skje på naturen og miljøets premisser og
må utredes for å ivareta og styrke det biologiske mangfold.
Elvene og elvedalene må vernes for fremtiden og skal gjøres tilgjengelig for alle som viktige
turveier samtidig som det biologiske mangfold sikres. Ullern SV vil:
●

At det ikke skal bygges nærmere enn 20 meter fra vannkant

●

Sikre tilgjengelighet langs sjø og elver

●

At dagens elvebredder og friområder sikres og utvides slik at det nok grønt og gode
uterom for alle bydelens innbyggere og at naturmangfoldet sikres.

●

Etablere sjøpark med svømmeanlegg og promenade langs hele fjorden i bydelen.
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Rettferdig boligpolitikk
Den sterke veksten i boligpriser gjør det vanskelig å sikre at folk med normale inntekter får
råd til å bo i Ullern bydel. Befolkningsveksten i årene fremover gjør en radikal endring av
boligpolitikken nødvendig. Boligpolitikken kan ikke være totalt dominert av private
utbyggingsinteresser, men må inn under folkevalgt kontroll. Kommunen skal bygge boliger
for utleie og formålet er at flere skal kunne leie sikkert, over en lengre tid og til regulerte
priser. Dette vil gjøre at leie kan være mer forutsigbart enn i dag. Ullern SV går inn for flere
kommunale boliger i bydelen som et tilbud for alle som trenger det eller ønsker det. Ullern SV
vil også gå inn for å bruke Husbankens ordninger som skal hjelpe vanskeligstilte til å kjøpe
bolig også i Ullern bydel. Dette kan være leie-for-eie, startlån, boligtilskudd, eller
tilvisningsavtaler. Dette vil bidra til å skape gode blandinger av befolkningsgrupper i samme
nærmiljø og å gjøre Ullern bydel til et blandet og variert bomiljø.
En eldrevennlig bydel
Å bo i eget hjem, selvstendighet, å ha en sosial tilhørighet og å mestre hverdagen er viktig
for å ha et meningsfullt liv. Den eldre befolkningens ressurser er til nytte gjennom egen
mestring, frivillighet og generasjonsmøter. Ullern SV vil at det prioriteres nødvendige tiltak for
å sikre at gamle og funksjonshemmede kan fortsette å bo hjemme. Dette innebærer blant
annet økonomisk støtte for nødvendig installasjon av heis. For dem som ikke kan bo
hjemme, må det utvikles tilbud i omsorgsboliger i bydelen. Bydelen må også tilrettelegge for
flere generasjonsboliger, eldrekollektiv og alternative boliger for demente.
Utviklingen av bydelen må bygge på universell utforming, sikre framkommelighet for alle og
prioritering av sklisikre vinterveier og fortau, og tilrettelagt kollektivtransport. Det bør settes
opp flere sittebenker, som hvile- og møteplasser i hele bydelen. Ullern SV ønsker å få utvidet
prøveordningen med Ruters aldersvennlig transport i Nordre Aker (Rosa busser) til Ullern
bydel. Vi vil jobbe for å på sikt få etablert en demenslandsby i bydelen.
Idrettsanlegg
Ullern er en av bydelen i Oslo med dårligst anleggsdekning. Når nye skoler bygges, vil
Ullern SV jobbe for at de bygges med flerbruks/allaktivitetshaller. Oslo vest er underprioritert
med innendørs idrettshaller og mangler svømmehall og Ullern SV ønsker å gjøre noe med
dette.
Ullern SV vil at idrettslagene skal sikres økonomi til å drive et tilbud både for organisert idrett
og et aktivitetstilbud for barn og unge. Ullern SV ønsker at idrettslagene sammen med
bydelen etablerer et lavterskeltilbud for barn og ungdom som verken ønsker å spesialisere
seg eller satse i konkurranseidretten.
Ullern SV går inn for:
●

Flere småskala anlegg, som ballplasser, klatrevegger og skateramper for de unge i
bydelen

●

Å styrke tiltak for fysisk aktivitet blant eldre

●

At bydelen skal også ha lokale utlånslager av idrettsutstyr

●

At det må bygges en svømmehall i Ullern bydel, og at denne plasseres på den
offentlige tomten innerst i Bestumkilen.

●

Et badeanlegg tilsvarende Sørenga i Bestumkilen i forbindelse med en ny
svømmehall og ny ungdomsskole.
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