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BYDEL ØSTENSJØ - GRØNN, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG  
Østensjø SVs bydelsprogram 2019-2023 

  

Østensjø SV vil arbeide for en bydel med like muligheter for alle innbyggere, uansett 
utgangspunkt. Vi vil ha gode og tilgjengelige kommunale og ikke-kommersielle tjenester uten 
unødvendig byråkrati. Østensjø bydel og bydelsutvalg har begrenset innflytelse på 
totalbudsjettet for bydelen. Derfor er bydelens velferdspolitikk også avhengig av de årlige 
budsjetter som bystyret i Oslo vedtar. Det også områder bydelsutvalget ikke har myndighet, 
som skole og utbygging, men vi vil gjennom Oslo SV arbeide for å påvirke beslutninger. 
  

Programmet viser områder og saker vi vil prioritere i bydelspolitikken de neste fire årene.   

   

FOLKETS BYDEL  
  

SV vil at Østensjø skal være en bydel hvor de folkevalgte gjennom bydelsutvalget har god og 

åpen samhandling med innbyggerne om hvordan tilbudene skal være og hvordan bydelen 

skal utvikles framover.  

  

Østensjø SV vil:  

• At de som bruker tjenestene i bydelen, skal få påvirke tjenestenes innhold og drift 

gjennom brukerutvalg og råd, og tilbakemeldinger i hverdagen.  

• Ha aktive tilsynsutvalg, som det er lett komme i kontakt med. Utvalgene skal følge 

opp henvendelser de mottar, og ta initiativ for å forbedre tjenestene.   

• At eldreråd, ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede skal få økonomisk støtte til 

egne aktiviteter, og være med på å bestemme bruken av bydelens fellesmidler 

innenfor sine områder.  

• At budsjettsaker, byutviklingstema og store veivalg for utforming av bydelen skal 

gjøres lett tilgjengelig og diskuteres med innbyggerne.  

• At bydelsdirektør ansettes av og underlegges bydelsutvalget 

• Oppmuntre til og følge opp innbyggerinitiativ for behandling av saker i bystyret.  

  

EN BYDEL DET ER GODT Å VOKSE OPP I 
  
Bydel Østensjø skal være et sted hvor alle barn og unge får en god og innholdsrik oppvekst 

gjennom nærhet til naturen og lokalsamfunnet, og gjennom gode barnehager,  

helsestasjoner, fritidstilbud, utekontakter og barnevern. 

 

I Bydel Østensjø skal de ansatte i barnehager, skoler, fritidsarbeid, helsetjenester for barn  

og unge, barnevern og andre aktuelle tjenester kjenne hverandre godt og ha et godt  

samarbeid. Dette gjelder både generelt, men spesielt i de tilfellene der barn og unge har  
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problemer i barnehage/skole, på fritida og i hjemmet.  

 

Østensjø SV vil:  

Barnehager: 

• At alle som trenger barnehageplass skal få plass nær der de bor og når de trenger det 

uavhengig av når barnet er født. 

• Arbeide for å videreutvikle barnehagene i bydelen, slik at kapasitet og kvalitet er i 

tråd med foreldrenes forventninger og barnas behov.  

• At barns lek skal være sentralt i barnehagens virksomhet. Læring skal skje gjennom 

lek og omsorg. 

• Prioritere å gi hjelp til de som trenger en ekstra innsats framfor unødvendig testing 

av alle barn. 

• At barnehagene skal tilby et næringsrikt måltid i løpet av dagen, og stimulere til 

matglede.  

• Videreføre bydelens tilbud om gratis halvdagsplass for 3-, 4- og 5-åringer som ikke 

kan benytte seg av full plass.  

• At det skal arbeides for flere barnehagelærere i bydelens barnehager.  

• Sikre at barnehagene bruker vikarer ved behov, og at tilgangen på vikarer er god 

gjennom en vikarpool, eventuelt i samarbeid med andre bydeler.  

• Videreføre bydelens samråd, der foreldre, politikere og ansatte drøfter spørsmål som 

er viktige for barnehagene.  

 

Barn, unge og fritid 

• At bydelen arbeider aktivt for å sikre at fattige barn ikke ekskluderes fra sosiale 

aktiviteter i skolen og på fritida.  

• Videreutvikle fritidsklubbene, og fortsatt satse på ungdomsarbeidere og 

utekontakter. Klubbene skal være åpne i ferier, tilbudet skal utvides med flere åpne 

kvelder, og det skal etableres minst ett tilbud som retter seg mot ungdom over 18 år.  

• Arbeide for at Skullerud Aktivitetshus får nye lokaler. 

•  Styrke demokrati og ungdomsmedvirkning i bydelens fritidsklubber. Vi vil videreføre 

bydelens samråd, der ungdom gjennom klubbråd, ungdomsråd og ansatte drøfter 

spørsmål som er viktige for klubbene og ungdom i bydelen.  

• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom skolene, klubbene, lag og organisasjoner 

for å styrke barn og ungdoms egne kulturuttrykk gjennom UKM. 

• Opprettholde musikkutstyrsbanken og sikre at utstyret blir ivaretatt og i god stand 

også i tiden fremover.  

 

Barn, unge og helse og barnevern 

• Gi lavterskeltilbud uten ventetid til barn og unge med behov for psykisk helsehjelp.  

• Styrke helsestasjonene og sikre at de følger opp pålagte oppgaver. Helsestasjonene 

skal være et lavterskeltilbud for råd og veiledning. Alle skoler i bydelen skal ha åpen 

dør hos helsesøster hver dag i skoletiden.   
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• At barnevernstjenesten er i stand til å sikre barn og unge i en utsatt livssituasjon den 

hjelpen de har behov for.  

 

Skolen 

• SV skal være aktiv deltaker i og gi tydelige innspill når det gjelder nye skoler som 

følge av Skolebehovsplanen, og sørge for dialog med skolene, ansatte og foreldre 

med tanke på utforming og beliggenhet. 

• At skolefrokost skal tilbys på alle skolene som ønsker å innføre dette.  

• At oppfølgingstjenesten overfor ungdom som avbryter videregående opplæring skal 

være godt kjent, og at den tidlig kan tilby muligheter for den enkelte som dropper ut. 

Opprettholde bydelens ungdoms-LOS, som jobber med ungdom som faller ut av 

skolen.  

   

EN BYDEL DET ER GODT Å BLI GAMMEL I  
  

Østensjø SV vil at bydelen skal legge til rette for en god og aktiv alderdom. Alle eldre skal føle 

seg trygge på å ferdes ute, kunne fortsette å bo hjemme om en ønsker det, og få de 

tjenestene de har behov for.    

  

Østensjø SV vil:  

• Legge til rette for at eldre kan fortsette å bo hjemme og opprettholde aktivt og   

             selvstendig liv, ved å styrke tiltak i og rundt hjemmet. 

• Bygge ut tilbud om omsorgsboliger med heldøgns bemanning for de som føler  

             usikkerhet i nåværende bolig.   

• Sikre dagaktivitetstilbud til de med demens, og avlastning for deres pårørende. 

• Tilby forutsigbare og tilstrekkelige flerfaglige hjemmetjenester til som trenger  

             det, med faste arbeidsgrupper. 

• Styrke praktisk bistand 

• Styrke samhandling mellom fastlege, sykehus og hjemmebaserte tjenester. 

• At brukernes behov og synspunkt skal være grunnlaget for hjemmebaserte tjenester.  

• Styrke hjemmetjenester i bydelens egen regi, slik at det blir det naturlige valg.  

• Tilby velferdsteknologi og GPS for tryggere og enklere hverdag 

• Styrke eldres kompetanse og tilbud om riktig ernæring 

• Sikre treffsentrenes økonomi og driftsvilkår.  

• Sikre frivilligsentrenes økonomi og driftsvilkår. 

• Styrke informasjons- og rådgivningstjenester om aktuelle forhold for eldre. 

• At fortau, gangveier og plasser skal være oversiktlige, godt belyst, tydelig skiltet og  

             vedlikeholdt, og skikkelig måket og strødd om vinteren. 

• At det settes ut hvilebenker. 

• Innføre Ruters aldersvennlige transport/Rosa busser i bydelen. 

• Sikre sykehjemstilbud for de som trenger det. 

• Være pådriver for bygging av Oppsalhjemmet som kombinasjon av sykehjem og 

omsorgsbolig åpen for nærmiljøet.  
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GRØNN BYDELSUTVIKLING 
  

Østensjø er en bydel i stadig utvikling med flere innbyggere og nye boligprosjekter. Det er 

viktig at dette blir bomiljøer av god kvalitet.   

  

Østensjø SV vil at utbygging i bydelen Østensjø setter miljø og menneskelig trivsel først.  

  

To av bydelens viktigste kvaliteter er nærheten til Østmarka og området rundt Østensjøvannet. 
Å ta vare på disse områdene må ha høy prioritet.  
  

Videre utbygging av arbeidsplasser og boliger bør i hovedsak skje ved fortetting nær 

kollektivknutepunkter, der behovet for møteplasser og tilgang til fellestjenester, 

kollektivtransport og trygge oppvekstforhold ivaretas. Det forutsettes at 

utbyggingsprosjekter vurderes og behandles helhetlig av kommunen i nær dialog med 

bydelens beboere.  

 

For å bevare bydelens kvaliteter, er det en forutsetning at transportbehovet dekkes på andre 
måter enn gjennom økt bilbruk. Det må være en målsetting å redusere bilbruken, både av 
hensyn til miljø og av plass. Økt kvalitet og frekvens i kollektivtilbudet, og bedre tilrettelegging 
for syklister og fotgjengere, må gå foran bilistenes behov.   
  

Et moderne og godt tilgjengelig kollektivtilbud, infrastruktur for sykling og tilrettelegging for 
bildeling vil være sentrale faktorer for å redusere bilavhengigheten. Gateparkering bør 
reduseres og det bør legges til rette for overgang fra fossil-bil til el-bil. 
  

Bydelen er avhengig av realiseringen av to tunnelprosjekter: E6 Oslo øst og ny T-banetunnel i 
sentrum. Østensjø SV vil arbeide for å realisere disse prosjektene snarest mulig i samarbeid 
med SV i bystyre og Storting, og ved lokalt samarbeid med andre engasjerte. 
  

Østensjø SV vil:  

• At E6 Oslo øst prioriteres i Oslopakke 3,  

• At E6 Oslo øst realiseres som et miljøprosjekt, som bidrar til å redusere både 

gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk over bakken 

• At området Gjersrud/Stensrud ikke bygges ut som et bilbasert boligområde.  

Kollektivtransport på skinner må realiseres før eller samtidig med utbygging.  

• At det etableres flere hastighetsreduserende tiltak på bilveiene.  

• At kapasiteten og frekvensen er god på T-banelinje 3 og 4, med system med 

tilbringerbusser.  

• At brøyting og strøing forbedres for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og 

syklister.  
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• At sammenhengende sykkelveinett mot sentrum ferdigstilles.  

• At veier er godt tilrettelagt for trygg sykling til skole og fritidsaktiviteter.  

• At det etableres sikker sykkelparkering ved barnehager, skoler og T-banestasjoner.  

• At bydelen tar initiativ til å arrangere sykkelkurs for voksne og barn sammen med 

sykkelklubber og Trygg Trafikk.  

• At bydelen skal bidra til etablering og markedsføring av bildelingsordninger.  

• Begrense gateparkering, blant annet ved å vurdere beboerparkering i aktuelle 

områder 

• Ivareta det biologiske mangfoldet i naturreservatet Østensjøområdet miljøpark 

tilknyttet Østensjøvannet, og gå imot utbygging i randsonen som kan true dette 

mangfoldet. 

• Støtte opp om arbeidet til Østensjøvannets venner, og bidra til å etablere nytt 

Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet i samarbeid med Østensjøvannets 

venner.  

• Arbeide for etablering av Østmarka nasjonalpark.  

• At det utarbeides helhetlige planer for utvikling av bydelens ulike områder og unngå 

behandling av enkeltprosjekter uten blikk for helheten.   

• At behovet for omsorgsboliger, skoler og barnehager ivaretas ved utbyggingsplaner.  

• Følge opp Plan- og bygningsetatens områderegulering for videreutvikling av Oppsal- 

og Manglerud-/Ryen-området.  

• Følge opp planarbeidet for utviklingen for Skullerudområdet.  

• Ha lademuligheter for el-bil i alle nye boligprosjekter i bydelen, samt ladestasjoner 

ved nye næringsprosjekter.  

• Sikre grøntarealer i alle utbyggingsprosjekter og at støynormer overholdes. 

 

KULTURBYDELEN ØSTENSJØ  
  
Østensjø SV ønsker å videreføre Østensjø som kulturbydel, der arrangementer kan 
gjennomføres gjennom samarbeid med organisasjoner og frivillige. Bydelen skal være en 
levende bydel med plass til kultur og idrett, slik at beboerne ikke trenger å reise langt for å 
delta i forskjellige aktiviteter.  
  

Østensjø SV vil:  

• Støtte lokale lag og foreninger direkte gjennom frivillighetsmidler.  

• Tildele midler til bydelens kulturutvalg, som har representanter fra frivillige 

organisasjoner, slik at utvalget kan stimulere til økt frivillig aktivitet.   

• Tildele midler til ungdomsrådet, slik at rådet kan stimulere kulturaktiviteter som 

engasjerer barn og unge.  

• Sikre trygghet for videreutvikling av bibliotekene på Bøler og Oppsal.  
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• Legge til rette for lavterskeltiltak for opplæring i idrett og friluftsliv, blant annet 

gjennom ski-, friluftslivs- og svømmeskoler, og gratis eller rimelig utlån av 

idrettsutstyr. 

• Medvirke til at det lokale kulturlivet får utfolde seg ved å etablere og bidra til drift av 

egnede lokaler til øving, atelier, visninger osv., enten i tilknytning til nye eller 

etablerte lokaler og prosjekter 

• Legge til rette for at Oslo kultur- og musikkskole øker sin tilstedeværelse i bydelen og 

gir et mer mangfoldig tilbud til bydelens barn 

 

EN INKLUDERENDE BYDEL FOR ALLE  
  
Østensjø skal være en bydel der ingen grupper faller utenfor. De som har 

funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller er uten bolig ellearbeid, 

skal få den hjelpen de trenger. Alle skal ha de samme rettigheter og plikter, uavhengig av 

sykdom/lidelse eller etnisk opprinnelse.   

  

Østensjø SV vil:  

• At bydelen skal være en mangfoldig bydel, fri for diskriminering, der alle skal få være 

den de er.   

• At alle tjenestestedene i bydelen skal være tilgjengelig for de som trenger dem, og 

være «rasismefri sone», slik at brukere og ansatte verdsettes for den de er.   

• At likestilling og likeverd skal stå sterkt, og gi plass til ulike mennesker med ulik 

bakgrunn og ulike forutsetninger.  

• At bydelen er fysisk tilgjengelig for alle.  

• At Østensjø tar et større ansvar for å bosette flyktninger som har sittet lenge i 

flyktningmottak, og at bydelen øker sin kvote.   

• At kommunale boliger skal holde god standard og spres i mange bomiljø.   

• At personer som trenger hjelp til å mestre sin bosituasjon skal ha tilstrekkelig med 

helse- og omsorgstjenester, og følges aktivt opp.   

• At de som har behov for støtte til å kvalifisere seg for arbeid, får hjelp til å oppnå en 

stabil og varig tilknytning til arbeidslivet, heller enn kortvarige løsninger. Flest mulige 

skal derfor få hjelp til formell kompetanse på grunnskole, videregående skole eller 

høyere nivå. 

• Styrke behandlings- og oppfølgingstjenesten innen bydelens psykiatriske helse- og 

rustjenester, jfr.  opptrappingsplan rus og prioritering av det psykiske helsefeltet.  

• At bydelens boligkontor får mer kapasitet til å bistå svake grupper.  

• Arbeide for god TT-tjeneste, med samme pris som en forhåndskjøpt sporveisbillett.   

• At bydelens egne tjenestesteder ansetter folk uavhengig av etnisk opprinnelse, og at 

personer med minoritetsbakgrunn innkalles til intervju ved ansettelser.   

• Legge til rette for møteplasser der bydelens befolkning kan møtes på tvers av 

etnisitet, religion og andre forskjeller.  
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TRYGGE OG ANSVARLIGGJORTE ANSATTE GIR GODE TJENESTER 
  
Tillitsreformen gir mulighet for de ansatte på en bedre måte kan løse de oppgaver og yte de 

tjenestene som bydelens innbyggere trenger. Kompetansen og arbeidsinnsatsen til bydelens 

ansatte er av avgjørende betydning for kvaliteten i tjenestene som leveres. Østensjø SV vil 

vektlegge tiltak som kan bidra til å sikre god kvalitet, utvikle ny kompetanse, og sikre de 

ansatte trivsel og gode arbeidsforhold.    

  

Østensjø SV vil:   

• At ansatte i Bydel Østensjø skal ha trygghet for at de åpent kan si ifra og påvirke 

hvordan tjenestene kan bli bedre, og hvordan arbeidsplassen bør være organisert.  

• Utrede prøveprosjekt om 6-timersdag for småbarnsforeldre og seniorer, i samråd 

med ansattes organisasjoner.  

• Erstatte permanent vikarbruk med fast ansatte, og tilby heltidsstillinger til 

deltidsansatte som ønsker det.   

• At ansatte skal få dokumentert sin realkompetanse og at det legges til rette for 

videreutdanning.    

• At bydelen følger opp og forplikter seg i forhold til avtalen om inkluderende 

arbeidsliv.  

• At kommunalt finansierte tjenester som hovedprinsipp skal løses i egenregi, med 

egne ansatte.  

• At det ved eventuelle anbud settes krav til lønn, arbeidsvilkår og pensjon ut over 

minimumsbestemmelsene i lov og forskrifter, slik at ansatte sikres gode vilkår og 

private tilbydere ikke gis konkurransefortrinn.  

• At bydelen ved en ny arbeidsmiljølov fortsatt overholder dagens regler, og ikke 

benytter seg av en større adgang til midlertidighet og lange vakter.  

  

  

*****  

  

 

 


