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Her er Nordre Aker SV sitt lokalprogram for 2019-2023. 
Programmet har både tatt utgangspunkt i SV sitt hovedpro-
gram for den kommende perioden og i kommuneprogrammet til 
Oslo SV. Lokalprogrammet vil være en ledesnor for hvilke saker 
Nordre Aker SV tar opp i bydelsutvalget og hvilken politikk SV 
ellers vil føre i bydelen.

Under overskriften «en demokratisk bydel» er vi opptatt av hvordan 
vi kan gi den enkelte innbygger større innflytelse. Vi vil lytte mer til 
innspill fra brukerne av bydelens tjenester, og også til de ansattes 
erfaringer og meninger. 

Under «en grønn bydel» ser vi på de utfordringene klimakrisen og 
ødeleggelsen av biomangfoldet stiller oss ovenfor, og hvordan vi skal 
møte dette både i bydelen og i Oslo by. SVs styrke er at den «grønne» 
politikken forenes med en «rød» politikk, noe vi beskriver til slutt 
i «en inkluderende bydel». Vår politikk vil gi barn og unge uansett 
bakgrunn like muligheter og en god oppvekst. Vi vil sikre at eldre og 
vanskeligstilte grupper får gode tilbud tilpasset behov og ønsker. 

SV er mot den privatiseringen og anbudspolitikken som gjennomsyret 
de borgerlige partienes politikk da de styrte Oslo. Vi vil fortsette å 
satse på kommunens egne tjenester og bygge opp kompetansen til de 
ansatte, slik at de kan levere så god velferd som mulig. Kommunen skal 
ikke lenger være avhengig av kommersielle aktører, og vi skal unngå å 
bruke leverandører og underleverandører som har aktiviteter i ulovlig 
okkuperte områder i verden.

For de mange - ikke for de få
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En demokratisk bydel

SV har i perioden 2015-2019 styrket lokaldemokratiet i Oslo. Bydelene 
har fått bedre økonomi og innbyggerne bestemmer mer i viktige saker. 
For eksempel har byens innbyggere blitt invitert til å være med på å ut-
vikle Kommuneplanen, som er den planen Oslo kommune styrer etter i 
alle bydeler.

SV har fått gjennomslag for en tillitsreform både i helsesektoren og 
skolesektoren. Målet med reformen er at brukerne av tjenestetilbude-
ne skal oppleve et bedre tilbud med høyere kvalitet. SV ønsker at tillit, 
åpenhet og samarbeid skal erstatte unødvendig målstyring, test- og 
stoppeklokkementalitet. De ansatte både innenfor helsesektoren og 
utdanningssektoren skal bli gitt tillit som fagpersoner innenfor sine 
områder. 

I Nordre Aker SV vil vi i perioden 2019-2023 arbeide videre med å styr-
ke lokaldemokratiet og legge til rette for en mer rettferdig boligpolitikk. 
Vi vil styre byutviklingen og arealplanleggingen i bydelen sterkere og 
gjøre flere felles områder tilgjengelige for alle.

Nordre Aker SV vil arbeide for:
• å opparbeide park i Nydalen og sikre grøntområder rundt  

Akerselva
• at det utarbeides en helhetlig plan for Tåsenområdet. Innbyggerne 

må involveres før detaljreguleringen blir vedtatt
• å bevare småhusområdene Nedre Grefsen, Nydalen Vest og 

Nydalen Øst
• at det skal være mulig å leie lokaler på bydelens skoler enten gratis 

eller svært rimelig
• at innbyggerne i bydelen involveres tidlig og gi økt innflytelse til 

bydelsutvalget i viktige plan- og utbyggersaker
• å sikre mer penger til bydelen ved økte bevilgninger fra kommune 

og stat
• å forbedre tillitsreformen lokalt  
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• å lage et alternativ til gjengs leie for å beregne husleia i de kommu-
nale boligene i bydelen, slik at leietakerne sikres en mer anstendig 
leie

• en kommunal bostøtteordning som harmonerer med dagens hus-
leie- og boforhold

• å etablere flere kommunale boliger i bydelen
• at brukerne får reell  innflytelse på hvordan viktige tjenestetilbud 

organiseres
• å gjøre tilsynsutvalgene mer kjent i bydelen, særlig tilsynet med 

hjemmetjenestene
• å sikre gode arbeidsforhold for de ansatte i bydelen, og at de skal få 

bestemme mer over sin egen arbeidshverdag
• at ansatte som opplever uverdige forhold eller avdekker ulovlighe-

ter gjennom arbeidet sitt, skal kunne varsle om dette uten å være 
redd for represalier

• mer frivillighet og flere møteplasser i bydelen
• å gjøre det lettere for folk å følge med på de politiske  prosessene i 

bydelen, blant annet gjennom bydelens nettsider, bydelens lokala-
vis og sosiale medier

• at alle større byggeprosjekter skal ha kort vei til kollektivtilbud,  
sykkelveier, barnehage, skole, kultur- og idrettstilbud,  grøntarealer, 
handel og andre tjenester

• at offentlige bygninger i bydelen, og områdene rundt dem, blir til-
gjengelige  for alle, og at all kollektivtransport blir universelt  utfor-
met

• bedre belysning på tur- og gangveier og god strøing og snømåking 
på vinterstid
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En grønn bydel

Klima og miljø

SV har i perioden 2015-2019 prioritert klima og miljø høyt, og vi er 
stolte av at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad. Vårt mål er at Oslo 
skal bli et nullutslippssamfunn innen 2030. Lufta i Oslo må bli renere 
og klimagassene må kuttes kraftig for å redusere de alvorlige klima-
endringene. 

I Nordre Aker SV vil vi i perioden 2019-2023 gjøre vårt for å nå nullut-
slippssamfunnet. Selv om klimautfordringene krever globale og na-
sjonale tiltak, er det viktig at vi som lokalpolitikere sørger for at våre 
innbyggere kan velge grønne og klimavennlige løsninger.

Nordre Aker SV mener at miljøringen virker. Det er færre biler i trafik-
ken og 98% av inntektene går til drift og nødvendige innvesteringer til 
kollektivtransport og fremkommelighet for myke trafikkanter. 

Nordre Aker SV vil arbeide for:
• å bidra lokalt til å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2030
• å opprettholde bompengeordningen som et viktig miljøtiltak for å 

begrense forurensningen fra hovedferdselsårene i Oslo
• å beholde Grefsen miljøstasjon og utvide den til en gjenbrukssta-

sjon
• å stimulere til å dele, gjenbruke, gjenvinne  mer i bydelen, eksem-

pelvis  klær, sportsutstyr og hageredskaper
• å bidra til markeringen av Europas miljøhovedstad og sørge for at 

Oslo og bydelen tar gode miljøvalg
• at bydelen stiller strenge miljøkrav til alt kommunen kjøper inn
• at alle kommunale bygg i bydelen sertifiseres som Miljøfyrtårn og 

at nye kommunale bygg bygges  som passivhus
• at Oslo by skal stille strenge krav og stimulere til energieffektiv opp-

varming i bygg ved innstallering av varmepumper, solcellepaneler 
og rentbrennende vedovner

• at minst mulig mikroplast fra kunstgressbaner renner ut i bekker og 
elveløp, særlig er øvre del av Sognsvannsbekken sårbar.
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Naturvern og friluftsliv

SV er natur- og miljøpartiet i Oslo og vil fortsatt jobbe hardt for at mil-
jøpolitikken skal bli bærekraftig. I tillegg til klimakrisa blir biomangfol-
det på kloden dramatisk redusert. 

I Nordre Aker SV vil vi i verne om den flotte naturen i bydelen  vår, 
særlig  Nordmarka og Maridalen. Maridalen er et av landets viktigste 
historiske kultur- og jordbrukslandskap. Maridalsalpene rommer noen 
av Markas fineste og biologisk mest verdifulle skoger. Vi som lokalpoli-
tikere har derfor et særlig ansvar for å sikre natur- og artsmangfoldet i 
dette området. 

I en bydel med stor byggeaktivitet og en byutvikling i rask endring, vil vi 
arbeide for å bevare grønne lunger og rekreasjonsområder.

Nordre Aker SV vil arbeide for:
• å ta vare på og bevare alle grønne lunger, parker og badeområder i 

bydelen og sikre at nye boligområder også får disse godene
• at Maridalen fortsatt skal være et vernet livskraftig bygdesamfunn 

med et aktivt jordbruk og stabil bosetting.
• å bevare Markagrensa.
• å favorisere eventyrskog og variert natur i hogst-og skjøtselsplaner
• å styrke nettverket av stier og løyper i marka.
• å bevare hundremeterskoger for lek og utforsking i nærmiljøet.
• å etablere flere naturbarnehager i bydelen.
• bevare Akerselva som et av Oslo viktigste rekreasjonsområder.
• å ruste opp turveiene gjennom bydelen og sikre grønn rute (turvei 

og sykkeltrase) fra Sinsenkrysset til Skøyen.

Samferdsel og kollektivtransport

SV har i perioden 2015-2019 satset mye på kollektivtransport og for 
første gang på mange år går biltrafikken ned. Det er flere avganger på 
T-bane, buss og trikk. Vi topper verdensstatistikken når det gjelder bruk 
av elbiler og nye sykkeltraseer er anlagt.
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I Nordre Aker SV vil vi i perioden 2019-2023 arbeide videre for 
en grønn samferdselspolitikk og at klimautslippene og den lokale 
luftforensningen skal bli mindre.

Vi vil fortsatt arbeide for å at det skal bli enklere å gå og sykle og 
la bilen stå. En ny og mer klimavennlig kollektivtransport skal være 
tilgjengelig for alle, også for personer med funksjonsnedsettelser.

Nordre Aker SV vil arbeide for:
• at prosjektet «Rosa busser», et dør-til-dør transporttilbud for eldre, 

fortsetter
• at gående og syklende skal prioriteres framfor biler, også når vi 

planlegger nye samferdselsprosjekter, for eksempel i Grefsenveien
• å opprette flere ladestasjoner for elbiler og elsykler
• å innføre beboerparkering der det trengs
• å bygge støyvegger der det er for mye trafikkstøy
• å ruste opp området mellom Frysjaveien og Brekkeveien med 

miljøveier, sykkeltraseer og kollektivtilbud for å ta høyde for nye 
boliger i området

• å bygge sykkelvei/veiskulder i Maridalen
• å jobbe for at sykkeltraseene skal være sammenhengende gjennom 

bydelen og på sikt i hele Oslo
• å utarbeide en samlet plan for kollektivtilbudet i bydelen, inkludert 

tog- og busstilbudet
• et bedre busstilbud i områdene Gaustad, Grefsenkollen, Maridalen 

og Solemskogen med bla hyppigere avganger på søndager
• at bussruten fra Ekeberg til Tåsen forlenges til å også inkludere 

Nordbergveien
• å få flere matebusser og servicebusser til T-banestasjoner, for 

eksempel fra Lillo Terrasse til Nydalen og Storo
• at Gjøvikbanen oppgraderes og går oftere
• at all kollektivtransport skal være tilgjengelig for store barnevogner 

og rullestolbrukere
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En inkluderende bydel

Barnehage og skole

SV har i perioden 2015-2019 prioritert barn og unge. Det er satt i gang 
en storstilt barnehageutbygging i Oslo, og det er innført to barnehage-
inntak i året. SV har vært en pådriver for gratis  aktivitetsskole (AKS) for 
alle førsteklassinger i alle bydeler, inkludert Nordre Aker fra 2019. 
Grunnfinansieringen i grunnskolen  er styrket for første gang på man-
ge år og Osloskolen har fått 200 nye lærere. SV har også jobbet aktivt 
for å skape mer åpenhet, tillit og frihet i Osloskolen. Vi ønsker mindre 
målstyring, test- og karakterpress og mer fokus på lærelyst og tillit til 
lærernes faglige vurderinger.
I Nordre Aker SV vil vi i perioden 2019- 2023 fortsette arbeidet med å 
styrke barnehage- og skolepolitikken. Som lokalpolitikere vil vi planleg-
ge for at vi har nok barnehage- og skoleplasser, samtidig som tilbudet 
er av god kvalitet. Målet vårt på sikt er en utvidet skoledag som inklu-
derer et skolemåltid, mer fysisk aktivitet og leksehjelp.
Sammen med politikerne i bystyret vil vi arbeide for å etablere en ny 
inntaksmodell i videregående skole og sørge for at flere elever klarer å 
fullføre utdanningsløpet. En god skolegang er svært viktig for hvordan 
det går senere i livet. Vi vil arbeide for en fellesskapsskole som inklude-
rer og motiverer alle.

Nordre Aker SV vil arbeide for:
• at aktivitetsskolen blir gratis for alle elever på 1-4. trinn
• at vi utvider tilbudet med gratis halvdagsplass i barnehagene
• at vi etablerer flere kommunale og ideelle barnehager
• at Nordre Aker blir prøvebydel for forsøk med utvidet skoledag
• at Nordre Aker blir prøvebydel for fellesmåltid midt på dagen i alle 
barne- og ungdomsskoler
• at profitten på privat barnehagedrift begrenses og kommer barna til 
gode
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• at vi styrker samarbeidet mellom barnehage, skole, barnevern, skole-
helsetjeneste, ungdomsarbeidere og NAV i bydelen
• at vi planlegger et tilstrekkelig antall barnehage- og skoleplasser i 
bydelen
• at vi ansetter flere med pedagogisk  kompetanse slik at det blir minst 
50 % barnehagelærere og 25 % barne- og ungdomsarbeidere i barne-
hagene
• at vi prioriterer «tidlig og varig innsats» i skolen, slik at elevene får en 
god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet
• at vi bygger et sterkere lag rundt elevene, blant annet ved å gi plass 
til flere yrkesgrupper i skolen
• at bydelen øker antallet lærlingeplasser, både i bydelens virksomhet, 
og hos leverandører
• å beholde retten til spesialundervisning og styrke kvaliteten på spesi-
alundervisningen
• å styrke et godt psykososialt skolemiljø ved å sørge for at  nulltole-
ranse for mobbing etterleves
• å støtte aktivt opp om SaLTo (Sammen Lager vi et Trygt Oslo), sam-
arbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, for å 
forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge

Kultur og fritidstilbud

SV har i perioden 2015-2019 styrket kultur og fritidstilbudet i Oslo. Vi 
har satset på idrett og oppgradering av idrettsanlegg  og styrket bibli-
otekstjenesten. Prisene for barn og unge for å delta i ulike kulturak-
tiviteter er sterkt reduserte.
I Nordre Aker SV vil vi i perioden 2019-2023 fortsette arbeidet med 
å styrke frivilligheten og kulturtilbudet i bydelen. Som lokalpolitikere 
ønsker vi et tilbud for alle aldersgrupper, men vil spesielt prioritere 
ungdomstilbudet. I en bydel der mange har høy inntekt og god 
levestandard, er det lett for noen å falle utenfor. Det er derfor viktig å 
prioritere tilbud som er gratis, eller som har lave egenandeler, slik at 
alle kan delta.
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Nordre Aker SV vil arbeide for:
• å etablere et kulturhus som er tilgjengelig for alle aldersgrupper, for 

eksempel på det nye Tåsensenteret
• å bygge en svømmehall i bydelen. For eksempel på Engebråten som 

del av den planlagte utvidelsen av ungdomsskolen
• å skape fritidstilbud for ungdommer i flere deler av bydelen
• en mer levende bydel med flere kulturelle samlingsteder, kafeer og 

restauranter
• at Teknisk museum blir værende i bydelen
• at bibliotektilbudet blir mer tilgjengelig for innbyggerne i bydelen
• å utarbeide en kulturpolitisk handlingsplan som bidrar til møter på 

tvers av generasjonene
• å sørge for lavere egenandeler på fritidstilbud for barn og unge
• at Kulturskolen etablerer en kulturstasjon for barn og unge i Nordre 

Aker
• å invitere bydelens kunstmiljøer til samarbeid om bydelens 

kulturarbeid
• å styrke samarbeidet med eldresentrene og frivillighetssentralene 

så de kan bli knutepunkter for forebyggende miljøarbeid blant 
seniorer

• å etablere en utlånsordning for sports- og fritidsutstyr slik at alle 
kan nyte marka og uteaktivitetene i bydelen

• å sikre uteområder for hunder når det er båndtvang

Helse og omsorg

SV har i perioden 2015-2019 styrket helse- og omsorgstilbudet i 
bydelene. Det er ansatt flere i hjemmetjenesten, og det er opprettet 
flere omsorgsboliger, Omsorg + og sykehjem. Tillitsreformen er 
innført i hjemmetjenesten, og vi har gode erfaringer med tverrfaglige 
mestringsteam. Målet er en høyere kvalitet på tjenestene, samtidig 
som brukerne kan bestemme mer og oppleve at hverdagene er mer 
forutsigbare.
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Vi har prioritert forebyggende helsearbeid, blant annet ved å ansette 
flere i jordmortjenesten og øke svangerskapstilbudet til førstegangsfø-
dende. SV og byrådet har også prioritert å styrke skolehelsetjenesten.

I Nordre Aker SV vil vi i perioden 2019-2023 arbeide for et trygt og godt 
tjenestetilbud for alle innbyggerne i bydelen. Vi vil kjempe for å bevare 
og ruste opp Ullevål sykehus og også bygge nytt lokalsykehus på Aker. 
For oss er dette viktige satsninger for å sikre god kapasitet for alle by-
ens innbyggere, også i framtida.
Det vil være en prioritert oppgave å kjempe mot et storsykehus på 
Gaustad.

Nordre Aker SV vil arbeide for:
• at Ullevål sykehus bevares og rustes opp til å være hovedsykehuset 

i Osloregionen
• å bygge en ny storbylegevakt og et nytt lokalsykehus for 

Groruddalen på Aker sykehus
• å fortsette kampen mot å selge Ullevål sykehus og bygge et nytt 

storsykehus på Gaustad
• at ansvaret for sykehjemmene overføres til bydelene slik at 

sykehjemsplasser hjemmetjenestene og mestringsteamene kan bli 
et helhetlig omsorgstilbud

• at de nye opprettede tverrfaglige mestringsteamene i 
hjemmesykepleien bidrar til at eldre som ønsker det kan bo lengst 
mulig hjemme

• at eldre får et variert tilbud om omsorgsbolig, Omsorg+, eller 
sykehjemsplass når de trenger det

• at tilbudet til eldre med demens blir bedre og tilpasses den enkelte 
og deres pårørende

• at maten til beboere på sykehjem, omsorgsboliger og i 
hjemmetjenesten er appetittvekkende og er av ernæringsmessig 
god kvalitet

• å styrke bydelen med rådgivende ernæringskompetanse
• å styrke det forebyggende folkehelsearbeidet, særlig når det gjelder 

rus og psykisk helse
• å styrke skolehelsetjenesten, særlig på ungdomstrinnet
• å styrke tilbudet om fysio- og ergoterapi for å bedre det 

forebyggende helsearbeidet
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• at alle som trenger det, særlige familier som har barn med 
store omsorgsbehov, sikres godt koordinerte tjenester. Vi vil ha 
individuelle planer og en individuell tilordnet koordinator

• å sikre at alle som har rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
får et tilstrekkelig antall assistansetimer slik at de kan leve et mest 
mulig selvstendig liv og delta i vanlige aktiviteter

• å sikre et tilstrekkelig, verdig og variert dag- og botilbud med 
kvalifisert bemanning til folk med funksjonsnedsettelser

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 
[din e-post] [din adresse]» 
til 2090 (100 kroner)

@nordreakersv

Hagegata 22
0653 Oslo

www.sv.no/oslo


