
 

Samarbeidsavtale mellom Miljøpartiet De Grønne, 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti  
i Gamle Oslo.  
Bydel Gamle Oslo er en bydel vi er stolte av. Sammen vil samarbeidspartiene føre 
en politikk for mangfold, bærekraft, inkludering, fellesskap og rettferdighet for å ta vare 
på bydelen vi er så glade i. Klimakrisa er vår tids aller største utfordring og krever at vi 
bruker alle virkemidlene vi har for å ta ansvar lokalt. Bydel Gamle Oslo har for store 
sosiale problemer og ulikheter mellom innbyggerne våre og vi vil føre en raus og 
rettferdig politikk som gir alle like muligheter. Bydelen vår skal sikre gode tjenestetilbud, 
trygge og grønne nærmiljøer og gode lønns- og arbeidsvilkår for bydelens ansatte. Vi vil 
kjempe for en bydel fri for diskriminering og hatkriminalitet, med gode 
medvirkningsprosesser og involvering av innbyggerne. 

Våre viktigste oppgaver: 

● Få ned klimagassutslippene drastisk 
● Få ned fattigdommen kraftig og utjevne forskjellene 
● Få flere i arbeid 
● Ta vare på naturen vår 
● Skape en mer inkluderende og rasismefri bydel med gode møteplasser 

Denne samarbeidsavtalen inneholder noen særlig viktige områder for 
samarbeidspartiene i perioden 2019 – 2023:  

Overordnet 
Samarbeidspartiene vil:  

● fortsette og videreutvikle Områdeløft Grønland og Tøyen. I samarbeid med befolkningen 
vil vi styrke områdeløftet med fokus på å utjevne levekårsforskjeller, sikre tryggere 
nærmiljø, økt sysselsetting og en sosial boligpolitikk. Vi vil fortsette å samarbeide med 
frivilligheten og bidra til langsiktige og varige løsninger i områdeløftsatsningen i vår 
bydel. 

● Spesielt fokusere på at delen av områdeløftet som angår Grønland og sikre at det 
opplever den samme oppmerksomheten og prioriteringen som områdeløft Tøyen har 
hatt de siste årene. Samarbeidspartiene vil bruke erfaringene fra Tøyen og kompetansen 
til bydelen til å gi områdeløft Grønland spesielt fokus i den neste fireårsperioden.  

● Føre en ansvarlig økonomisk politikk med forutsigbarhet for de ansatte og tjenestene i 
bydel Gamle Oslo og en bærekraftig økonomi med buffer for å sikre finansiering dersom 
det skulle skje uforutsette hendelser. 

 



 

● Jobbe sammen for å styrke bydelenes budsjetter opp mot sine partier på Rådhuset og i 
byrådets budsjettforslag. 

● At Gamle Oslo skal være en bydel fri for rasisme og diskriminering og vi vil samarbeide 
tettere med politi, innbyggere og administrasjon. Antirasisme skal gjennomsyre 
bydelsapparatet, inn i strategier og styrende dokumenter og i en egen handlingsplan. Vi 
vil videreutvikle Gamle Oslo som en mangfoldig og flerkulturell bydel og samarbeide på 
tvers av organisasjoner, interessegrupper og religiøse institusjoner. 

● Sikre medvirkning og deltagelse av bydelens innbyggere i bydelspolitikken, særlig blant 
grupper som ikke naturlig deltar i de organiserte, demokratiske prosessene eller som av 
ulike grunner kan ha det vanskeligere for å delta i demokratiet. Bydelspolitikken må være 
demokratisk tilgjengelig og mer forståelig enn den er i dag, og det må gjennomsyre 
hvordan både bydelsutvalget, komitéene og administrasjonen forholder seg til 
bydelspolitikken i den kommende perioden. 

● Sikre ungdoms medbestemmelse over eget liv og egen hverdag gjennom flere arenaer 
for ungdomsmedvirkning, sterkere samarbeid med frivillighet og aktører som bidrar til 
dette. Vi vil bruke ungdomsrådet mer aktivt i utarbeidelsen av politikk som angår unge 
slik at bydelen bidrar til at flere ungdom blir hørt.  
 
Klima og natur 

Verden står midt i en klimakrise og en naturkrise. Vi må følge opp det gode arbeidet kommunen 
gjør for å få ned klimagassutslippene og styrke naturmangfoldet med gode lokale løsninger. Miljø- 
og klimaplanen til Gamle Oslo fra 2017 - 2020 må følges opp, revideres og finansieres tilstrekkelig. 
Utslippene skal ned, og det fort. Elvene og fjorden, lufta og skogene, skal være rene og sunne. Vi 
skal ikke lenger bygge ned natur, men ta vare på den vi har og plante nytt. Slik vil vi ta ansvar for 
vår tids største krise.  
 
Samarbeidspartiene vil: 

● Bydelens miljø- og klimaplan skal videreutvikles og møtes med tilstrekkelig finansiering, 
slik at den bidrar til at Oslo når sine klimamål om 95% utslippskutt innen 2030.  

● Stille strenge klima- og miljøkrav ved alle anskaffelser, spesielt transporttjenester, bygg og 
anlegg. 

● Ingen natur eller grøntområder skal bygges ned uten at det kompenseres for med nye 
natur- eller grøntområder 

● Gamle Oslo skal være en bievennlig bydel. Etablere innsektsvennlige blomsterenger i flere 
av bydelens parker og utarbeide en planteplan for bydelens parker i samarbeid med 
bymiljøetaten, kommunen og andre bydeler. Styrke bydelens kompetanse og fagmiljø på 
parkdrift, urbant landbruk og miljø.  

● Bydelen skal tilrettelegge for urbant landbruk 
● Vi skal jobbe for at kommunen kartlegger forurensningsnivået og utslippskilder  i Alnaelva, 

Hovinbekken og andre elver, og fjerner utslippskildene.   
● Vi skal jobbe for at kommunen rydder og reparerer sjøbunnen i Indre Oslofjord. 

 



 

● Kjøttforbruket i bydelens kantiner og kjøkken skal halveres. Det skal være flere veganske 
og vegetariske alternativer ved alle bydelens kantiner. En eventuell skolemat bør være 
vegetarisk. 
 

Byutvikling 
● Prioritere gode gateløp for myke trafikanter over parkering for privatbil.  
● Vi skal opprette en støtteordning kalt Gatelivsmidler. Disse midlene skal gå til beboere, 

borettslag, næringsliv og ideelle og frivillige aktører som ønsker benker, lekestativ, 
sykkelparkeringer, trær, blomster eller annet som gir et tryggere, hyggeligere, mer sosialt 
og mer inkluderende byrom. 

●  Vi vil  utarbeide en strategi for at ingen skal trenge å eie egen bil i bydel Gamle Oslo  innen 
2025. 

●  Vi skal jobbe for et større område på Grønland som i hovedsak  skal være tilrettelagt for 
gående og syklende. Vi ønsker også å gjøre gata Grønland bilfri.   

● Vi skal jobbe for at flere av gatene og torgene i bydelen skal være bilfri 
● Vi skal jobbe for at Nylandsbrua og Nylandsveien rives, og at Akerselva åpnes. Vaterland 

skal bli et område preget av åpne og tilgjengelige møteplasser. 
● Vi skal jobbe for at dyre- og planteliv tas hensyn til i utbyggingssaker langs kysten i 

bydelen. Videre skal vi jobbe for tilgang til  kysten for alle bydelens innbyggere.  
● Jobbe for at alle bydelens skoler skal ha trafikksikre skoleveier, og gjøre områdene rundt 

skolene til hjertesoner - som er trafikksikre områder rundt skolene.   
● Vi skal jobbe for en byutvikling med fortetting rundt kollektivknutepunkt. 

Vi ønsker å videreføre ordningen “aktivitetstransport” og utvide det til å gjelde hele 
bydelen 

● Vi skal jobbe for å fjerne de regionale bussene i Schweigaards gate og Strømsveien. 
● Vi skal jobbe for gode og sammenhengende sykkelveinett i bydelen. Det må bli tryggere å 

komme seg rundt på sykkel, særlig i Gamlebyen og Bjørvika-området. Vi vil ha flere trygge 
sykkelparkeringsplasser og flere bysykkelstativ.  

● Vi skal jobbe for mindre reklamepress i byrommet og en reklamefri bysykkelordning 
● Vi skal samarbeide med kommunen om etablering av flere fellesgriller, avfallsbeholdere, 

offentlige toaletter og vannfontener i bydelens parker.  
● Vi skal ha økt innsats på opprydding av søppel på Grønland og Tøyen og i bydelens elver og 

fjordområder 
 
Arbeid, velferd og sosial  
Samarbeidspartiene vil sammen sikre at flere i Gamle Oslo får en trygg og meningsfull jobb å gå 
til og gode velferdstilbud for alle. Vår hovedlinje er hele og faste stillinger og et trygt og 
organisert arbeidsliv, både i bydelen og i samfunnet for øvrig. Vi vil bli en pilotbydel for nye 
boligsosiale løsninger, og sikre at Gamle Oslo er en attraktiv arbeidsplass som rekrutterer og 
utvikler kompetanse med tillit til alle medarbeidere. En bydel som tar vare på deg og som det er 
godt å bli gammel i er viktig for å sikre alle gode liv. Samarbeidspartiene mener fagorganisering 
er et viktig samfunnsgode som skal oppfordres og legges til rette for, og vi vil styrke det 
organiserte arbeidslivet og samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Alt for mange i Gamle 

 



 

Oslo står av ulike grunner utenfor arbeidslivet, og vi vil føre en politikk som gjør at flere kommer 
seg inn:  

Samarbeidspartiene vil: 

Arbeidsliv 
● At faste, hele stillinger skal være hovedregelen ved opprettelse av alle nye stillinger. Vi 

vil redusere ufrivillig deltid og at heltidskultur skal prege styringen av bydelen. Dette er 
en hovedforventning av bydelens ledelse og underliggende enheter.  

● Styrke det organiserte arbeidslivet i bydelen, legge til rette for gode 
medvirkningsprosesser for alle ansatte og systematisk partssamarbeid om utviklingen av 
bydelens tjenester  

● At bydelen skal være en trygg arbeidsplass for alle ansatte med gode varslingsrutiner og 
handlingsplaner mot vold og trusler blant offentlige ansatte, i tråd med regelverket.  

● Jobbe mot salg og konkurranseutsetting av offentlige tjenester i bydelen til kommersielle 
aktører. 

● Oppfordre partene i arbeidslivet til å se på mulighetene for forsøksprosjekt med 
6-timersdag i bydelen med sikte på å øke trivselen, få ned sykefraværet og få folk til å 
stå lenger i arbeid.  

● Styrke arbeidet med integrering og språkopplæring slik at flere blir kvalifisert for å 
komme seg inn på arbeidsmarkedet 

● Fortsette satsingen på jobber til unge,  gjennom samarbeid med flere aktører, flere 
sommer- og deltidsjobber for unge og utvikle en helhetlig strategi for dette temaet.  

● At bydelen skal stille krav om lærlinger ved anbud.  
● Støtte opp under frivillighet og organisasjoner som tilbyr arbeidsfremmende tiltak overfor 

grupper som står langt fra arbeidsmarkedet eller som vil inn i arbeidslivet 
● Være en pilotbydel for samarbeid med sosiale entreprenører 

 
Helse og eldre 

● Føre en politikk som sikrer en trygg og god alderdom i bydel Gamle Oslo med gode og 
tilgjengelige møteplasser på tvers av bydelens innbyggere. 

● Styrke bydelens hjemmetjeneste med mål om at flere eldre som ønsker det skal kunne 
bo hjemme lenger og videreføring av tillitsmodellen fra Oslo kommune. 

● Ha et godt helsestasjonstilbud for alle innbyggere i Gamle Oslo uavhengig geografi 
● Tilby bydelens ansatte (spesielt i helse og sosialtjenestene) tilbud om kurs og 

kompetanseheving innenfor kjønns- og seksualitetsmangfold.  
 

Sosialpolitikk 
● Videreføre arbeidet om å gjøre Gamle Oslo til en pilotbydel for boligsosiale prosjekter og 

kreve flere forsøk med boligsosiale løsninger i vår bydel. Særlig gjelder dette i 
utviklingen av nye boligområder som Hovinbyen. Vi vil jobbe for en boligpolitikk i Gamle 
Oslo som gjør at flere har råd og mulighet til å bo i vår bydel.  

● Jobbe for bedre bomiljøer og botilbud i kommunale boliger ved å arbeide mot samling av 
kommunale boliger i samme blokker, for å spre kommunale boliger innad i bydelen, samt 

 



 

oppgradere og bedre oppfølging av de eksisterende kommunale boliger. Nye 
kommunale boliger bør etableres i andre bydeler i Oslo, så fremt de ikke er til for å teste 
ut nye boligsosiale løsninger. 

● Samarbeide tettere med organisasjoner og ideelle aktører som driver ulike sosiale tilbud 
i bydelen for å sikre gode tilbud for brukerne. Rundt utsatte områder er det også viktig at 
vi sikrer gode nærmiljø rundt tilbudene for bydelens innbyggere. 

 
Barn, unge og frivillighet 
Gamle Oslo skal være en god bydel å vokse opp i for alle, uavhengig av sosial og kulturell 
bakgrunn. En god bydel for barn, ungdom og unge voksne er en bydel som har gode tilbud til 
barn og unge, og som følger opp alle dem som trenger oppfølging. Alt for mange av barna i 
Gamle Oslo vokser opp i fattigdom. Vi vil sikre gode rammevilkår til bydelens tjenester rundt 
barn og unge, ha trygge voksne og et sterkere lag rundt alle som vokser opp i bydelen vår. 
Samarbeid på tvers av tjenester og frivillighet er viktig for å sikre gode tilbud og barn og unge 
skal tas med i beslutninger som angår dem. For en god barndom gir gode liv. 
 
Aktivitets- og fritidstilbud 
Samarbeidspartiene vil: 

● Ha et bedre fritidstilbud for barn og unge i Gamle Oslo. Dagens fritidstilbud må 
videreutvikles og styrkes sammen med barn og unge. Vi vil kartlegge slik at utviklingen 
av dagens tilbud eller opprettelsen av nye tilbud kan sikre dekning der det er for dårlig i 
dag, og slik at vi treffer behovene bedre. Vi vil særlig fokusere på åpningstider og tilbud 
for eldre ungdommer i bydelen. 

● Styrke frivilligheten i Gamle Oslo gjennom bedre og enklere søknadsprosesser og 

sterkere samarbeid mellom bydelen og frivilligheten for å sikre bedre koordinering. 

Partnerskapsavtaler må brukes aktiv for å sikre langsiktige og forutsigbare tilbud. 

● Utvikle ordningen med at barn og unge i Gamle Oslo får delta på fritidsaktiviteter mot at 
bydelen betaler kontingent og utstyr.  

● At kommunen øker sitt årlige driftstilskudd til Riverside og sikre forutsigbarhet for 
FRIGO. 

● Sikre dagens to faste stillinger på Kampen Økologiske Barnebondegård, som samsvarer 
med faktisk ansvar og arbeidsoppgaver.  

● Opprette et prøveprosjekt der bydelen fasiliterer et forum for frivilligheten, slik at ulike aktører 

og ildsjeler kan utveksle erfaringer og lettere kunne få oversikt over relevante 

samarbeidspartnere. 

 

Barnevern 
Samarbeidspartiene vil:  

 



 

● Ha en forebyggende barnevernstjeneste som gir alle barn den oppfølgingen de trenger 

for å sikres en god barndom. 

● Sikre at barnevernstjenesten har god flerkulturell kompetanse og styrke 

informasjonsarbeidet om barnevernet i minoritetsmiljøer og blant flerkulturelle 

innbyggere i bydelen. 

● Ha som målsetning at det i løpet av perioden skal bli flere ansatte i barnevernet.  

● Jobbe for at flere saker skal bli behandlet og fulgt opp raskere, at de ansatte melder om 

bedre tid til bearbeiding av saker og kompetanseutvikling.  

● Vurdere barnevernstiltakene som i dag kjøpes av kommersielle tilbydere - og se på 

muligheten for å tilby disse tjenestene i offentlig eller ideell regi. Jobbe for at kommunen 

kommunaliserer barnevernstiltak.  

● Sikre at bydelen har et godt ettervernstilbud 

 

Barnehage og skole 

Samarbeidspartiene vil: 

● Føre en barnehagepolitikk med nok barnehageplasser, trygge voksne og gode 

uteområder for alle barn. Bydelen må aktivt jobbe for å rekruttere flere barn til å gå i 

barnehagen. 

● At det prioriteres et løft av barnehagene i områdene med størst levekårsforskjeller  

● Følge opp at satsingen “Barnehjernevernet” implementeres i alle barnehagene i bydelen. 

● Sikre god og tilstrekkelig svømmeundervisning i bydelen  i samarbeid med kommunen, 

skoler og frivillige organisasjoner. 

● Sikre at skolene i Gamle Oslo får tilstrekkelig finansiering i Oslo kommune, blant annet ved å 

jobbe for at mobilitet i større grad blir ihensyntatt i dagens finansieringsmodell. 

● Jobbe systematisk for å forebygge frafall i videregående i samarbeid med bydelens 

skoler, oppfølgingstjeneste og forebyggende barne- og ungdomsarbeid.  

● At Gamle Oslo skal jobbe for at kommunen innfører gratis skolemat og be om 

prøveprosjekt på skoler i vår bydel.  

● Sørge for at alle skolegårder i Gamle Oslo er trygge og gøy å bruke. Vi vil samarbeide 

med FAU, driftsstyrer og andre for å utvide skolegårder der dette er ønskelig.  

 

 


