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Kjære velger!
De fleste i Norge har det trygt økonomisk og et helsetilbud som fungerer. Samtidig
er de sosiale ulikhetene økende. Den stadig større avstanden mellom fattig og rik
er en tendens i Norge sett under ett. I Oslo er kontrastene større enn mange andre
steder i landet.
Fire år med SV i byrådet har tatt byen i riktig retning. Samtidig trenger Oslo fortsatt
rød og grønn politikk for å bli en mer miljøvennlig, mer rettferdig og rausere by. Å
lykkes med forandring er komplisert og tar tid etter mange år med borgerlig styre før
2015. Derfor trenger byen mer av den politikken som motvirker økende forskjeller,
forebygger storbyproblemer og sier ja til et arbeidsliv basert på tillit.
På flere måter er Vestre Aker de sosiale kontrastenes bydel. Sosial utjevning
handler blant annet om oppvekstvilkår, skole og helsetilbud. Kronisk syke, mange
av bydelens eldre og unge er tre eksempler på grupper med stort behov for bedre
og mer samordnede tjenester.
Vestre Aker SV vil inn i bydelsutvalget. Vi vil søke samarbeid med andre partier på
venstresiden for å påvirke politikken i radikal retning. I dette programmet finner du
noen hovedpunkter, våre nye løsninger og eksempler på det vi vil gjøre for å bedre
situasjonen for de mange som trenger bydelen.
Vi er ikke i bydelsutvalget per i dag. Din stemme kan bidra til at vi kommer inn.

Godt valg!

2

En grønn og inkluderende bydel
Mye av den lokale miljøpolitikken styres via føringer fra staten og Oslo kommune.
Samtidig er det mulig for bydelsutvalget å jobbe med lokale saker, som veier og
samferdsel i bydelen, vern og utvikling av områder og tilrettelegging for
naturopplevelser.
Flere bydeler i Oslo har med suksess oppgradert tidligere forsømte grøntarealer,
blant annet Akerselva og området rundt Sognsvann. Disse områdene tjener både
som møteplasser og rekreasjonsarealer for hele byen. Vi ønsker å gjennomføre et
slikt prosjekt langs Lysakerelva, slik at det kan bli et elveområde tilrettelagt for alle.
Vi vil satse på universell utforming og skape et grøntområde som også passer
familier og eldre mennesker. På denne måten tar vi vare på de grønne områdene vi
allerede har, samtidig som vi skaper en livligere bydel. Friluftsliv og helse henger
sammen.
Flere eldre i bydelen ønsker seg bedre tilgjengelighet på busstopp i Vestre Aker.
Dette gjelder særlig om vinteren, da så godt som alle stoppene uten skur er dekket
av is og snø. Dette går ut over eldre, rullestolbrukere, alle med barnevogner og
andre som har utfordringer med å ta seg fram i snøen. Det trengs flere busskur for å
gjøre bruken av kollektivtransport lettere.
For at Oslo skal innfri som
miljøhovedstad, er det viktig å tilpasse
veiene for å gjøre det enklere å sykle. Vi
ønsker å videreføre arbeidet der
potensialet er størst. Både
Sørkedalsveien, Slemdalsveien og
Stasjonsveien kan bli langt bedre
sykkelfartsårer enn i dag. Bedre
trafikksikkerhet langs disse veiene
gagner alle som ferdes der.
Vestre Aker SV ønsker å skape en grønnere og mer miljøvennlig bydel. Derfor vil
vi:
•
•
•
•
•

Lage en universelt utformet sti langs Lysakerelva
Opprette flere buss/T‐baneskur i hele Vestre Aker
Opprette flere sykkelstier i bydelen
Styrke innsatsen for at fortau og gangveier holdes frie for is og
snø
Sørge for at eldre høres når det gjelder kollektivtransport i
bydelen
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En trygg og levende bydel å vokse opp i
Hovseterløftet ble vedtatt av bydelsutvalget i Vestre Aker i 2017. Det er igangsatt på
bakgrunn av stor sosial ulikhet i bydelen. Utfordringene i området er beskrevet blant
annet i Plan for områdesatsning på Hovseter (2018–2021): Hovseter har en større
andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, flere uten fullført videregående
opplæring, flere uten jobb og flere lavinntektsfamilier enn bydelen som helhet.
Området har også større andel innbyggere med nedsatt funksjonsevne enn Oslo
totalt.
Bedre oppvekstvilkår for barn og unge krever nok ressurser over tid. Midlene til
gjenåpning av Hovseterklubben ble bevilget i Oslo kommunes budsjett for 2019.
Dette må følges opp med midler til videreutvikling og drift av både dette og nye
typer ungdomstilbud. SV vil jobbe for at konkrete tiltak kan startes i samarbeid med
ungdom på Hovseter og i bydelen for øvrig.
Vestre Aker har få fritidstilbud for barn og unge utover organisert aktivitet som idrett
og korps. Mange ungdomsskoleelever mangler også leksehjelpstilbud i nærmiljøet.
Vi ønsker at bydelen, sammen med skoler og frivillige organisasjoner, etablerer
trygge, lokale møteplasser for leksehjelp, sosialt samvær og kulturaktiviteter. Disse
skal være åpne for alle og vil bidra til å utjevne sosial ulikhet i bydelen.
I Vestre Aker er det Hovseter som har høyest andel småbarn i alderen 0‐5 år.
For husholdninger med lav inntekt kan gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3
og 5 år bidra til sosial utjevning. Erfaring viser likevel at antall søknader er lavere enn
behovet tilsier. Vestre Aker SV vil forsterke informasjonsarbeidet fra bydelens side,
slik at alle som har rett til gratis kjernetid, også får hjelp til å søke.
Vestre Aker SV vil:
•
•
•

Arbeide for tilstrekkelige prosjektmidler til områdeløftet for
Hovseter og sikker framdrift for satsingen fra 2019
Arbeide for gode møteplasser for unge i bydelen med bl.a.
leksehjelp
Styrke bydelens informasjon om ordningen med gratis kjernetid i
barnehage
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Et godt helsetilbud fra 0 til 100
God folkehelse er avhengig av høy kvalitet i innsatsen, allerede i oppfølging av
svangerskapet og i de første leveårene. Vestre Aker SV vil styrke helsetjenestene
både for barn og unge. Vi vil også arbeide for et tettere og mer effektivt tverrfaglig
samarbeid rundt de barna som sliter mest. Det er viktig å identifisere forhold i
barnas liv som utgjør en helserisiko.
Unge med helseproblemer har større utfordringer med å gjennomføre utdanning.
De har også større risiko enn andre unge for å falle ut av arbeidslivet. Vestre Aker
SV vil jobbe for økt oppmerksomhet rundt samspillet mellom helse og utdanning
både i skolen og i helsevesenet i bydelen.
Voksne med kroniske sykdommer kan få en bedre hverdag med regelmessig
fysikalsk behandling. Blant annet i bydelene Sagene og Frogner er det etablert
lokalmedisinske sentre. Dette er lavterskeltilbud av høy kvalitet for mennesker som
har behov for flere typer helsetjenester. Også i Vestre Aker kan et slikt tilbud ha stor
verdi for kronisk syke.
Mange med sammensatte psykiske og somatiske sykdommer har utfordringer med
å nå fram i det vanlige hjelpeapparatet. Disse trenger også tilbud med høy kvalitet,
lav terskel for å få hjelp og at tilbudet har oppsøkende virksomhet. Såkalte FACT‐
team er en godt dokumentert modell for oppsøkende og helhetlig helsehjelp. Slike
team er til for mennesker som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet, men som
sliter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.
I Vestre Aker er levealderen blant de høyeste i landet. I årene framover vil det bli
mange flere alderspensjonister i bydelen. De fleste har avsluttet et langt arbeidsliv.
Mange vil fortsette å være aktive på nye områder. Møteplasser og aktivitet i
bydelen forebygger ensomhet, fremmer helse og bidrar til at eldre kan treffes i
uformelle sammenhenger. Vestre Aker SV ønsker å styrke bydelens seniorsentre
på Røa og Vinderen. Vi vil også skape flere arenaer for uformelt samvær på
Hovseter.
En god alderdom krever også at bydelen kan tilby gode tjenester når helsen svikter.
Hjemmetjenesten skal bidra til at så mange som mulig kan bo hjemme lenger uten
å føle seg engstelige, og det er viktig å samarbeide med pårørende. Behovet for
omsorgsboliger, bokollektiv og sykehjem vil avhenge både av helsetilstand og
aldersfordeling i bydelen. I takt med en aldrende befolkning vil behovet øke i årene
som kommer. Styringen av eldreomsorgen skal være basert på tillit. Bydelens
penger skal ikke brukes til å generere overskudd hos private tjenestetilbydere.
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Vestre Aker SV vil:
• Arbeide for at helsestasjonene får bedre utstyr, flere jordmødre og
bedre tilgang på leger
• Arbeide for økt kunnskap om psykisk sykdom og traumer i barnehager
og skoler, slik at barnas problemer fanges opp så tidlig som mulig
• Styrke skolehelsetjenesten med helsepersonell av begge kjønn
• Opprette et lokalmedisinsk senter på Hovseter, med psykolog,
fysioterapeut og fokus på tverrfaglige helsetjenester
• Etablere et FACT‐team for voksne med psykisk sykdom og
rusproblemer
• At eldreomsorgen skal være profittfri og styres på basis av tillit
• Styrke seniorsentrene og støtte tiltak som fremmer fysisk aktivitet blant
eldre
• Opprette en kombinert kafé og byttesentral på Hovseter med faste
åpningstider
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Kandidater til bydelsutvalget

1. kandidat Mari Lilleng
Mari Lilleng bor på Røa og er 26 år. Hun er
utdannet sosionom og jobber som rådgiver i
fagforening. Hun har tidligere jobbet med rus
og psykisk helse. Hun er særlig opptatt av
miljø og gode oppvekstsvilkår.

2. kandidat Ellen Lange
Ellen Lange bor på Makrellbekken og er 67 år.
Utdannet lærer og medieviter, med lang
fartstid i Kunnskapsdepartementet og Røde
Kors. Hun er særlig opptatt av oppvekst, skole,
klima og miljø.

3. kandidat Kjell-Torgeir Skjetne
Kjell-Torgeir Skjetne bor på Vinderen og er 71
år. Han er sosiolog og har arbeidet med
transport og forsking bl.a. mange år i
Kommunenes Sentralforbund. Han er særlig
opptatt av nærmiljø, trafikk og sosial dumping.
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