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Samarbeidsavtale mellom Østensjø AP, MDG og SV 2019-2023 

Denne erklæringen legges til grunn for Arbeiderpartiets, Miljøpartiet de Grønnes og 
Sosialistisk Venstrepartis representanters arbeid i bydelsutvalget i Østensjø for perioden 
2019 - 2023. Det erkjennes samtidig at partiene er valgt på egne lokale programmer som de 
vil jobbe for. De lokale partiene vil også jobbe for sine Oslo-partiers programmer for 
perioden. 
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Østensjø AP, MDG og SV legger kommende byrådserklæring til grunn for håndtering av 
øvrige oppgaver etter bydelsreglementet. Prioriteringene skal iverksettes gjennom årlige 
budsjetter.  

Gode liv og fellesskap  
Folkehelse 

Hensynet til folkehelse skal vurderes i alle virksomheter, planer og tiltak i regi av Bydel 
Østensjø. Bydelen skal styrke kommunens arbeid med å fremme befolkningens helse og 
livskvalitet. Folkehelseprogrammet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å 
integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.  
Vi vil: 

● Bedre befolkningens kjennskap til hvilke tjenester og aktiviteter bydelen tilbyr. 
● Sikre et godt samarbeid med frivillige aktører og bidra til å tilrettelegge for disse. 
● Sikre tilgang til områder for friluftsliv. 
● Bedre tilgangen til møteplasser i nærmiljøet. 
● Arbeide for at Bydel Østensjø skal bli en mer aldersvennlig bydel. 
● Sikre bydelens arbeid med å etablere frisklivssentraler som en god inngang til 

bydelens tjenester for forebygging og helsefremmende aktiviteter. 
 

Antirasisme og inkludering 
Politiske beslutninger skal styrke tilhørighet og nærhet til egen bydel. Vi vil bekjempe 
utenforskap. Vi skal bidra positivt inn i den lokale kampen mot ekstremisme, rasisme og 
fremmedfrykt. 
Vi vil: 

● At Østensjø tar initiativ til å motta flere flyktninger. 
● 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». Brukere og ansatte skal verdsettes for den de er. 

Den grønne bydelen 
Østensjø har en fantastisk beliggenhet der de fleste innbyggerne har de flotte 
naturområdene Østmarka eller Østensjøvannet i umiddelbar nærhet til sin bolig. 
Naturområdene er viktige kilder til rekreasjon for dagens innbyggere, og det er viktig å ta 
vare på disse naturområdene slik at de også kan komme fremtidens innbyggere til gode.  
 
Vi skal ta vare på og bevare den grøntstrukturen vi har i Østensjø bydel. Vi tar vår del av 
ansvaret for å sikre det biologiske mangfoldet gjennom å skape mer og bedre areal for 
bydelens planter, dyr og insekter. For å bevare Østensjø som den grønne bydelen, vil vi:  

● Bevare markagrensa og sørge for at markaloven følges.  
● Sikre gode, ryddige friarealer og grønne lunger i bydelen med flere sitteplasser og 

benker.  
● Anlegge blomsterenger på kommunalt areal for å ivareta biologisk mangfold.  
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● Opprettholde ordningen med “Grønne midler”. 
● Samarbeide med borettslag og sameier i bydelen for å øke artsmangfold og hindre 

reduksjon i bestanden av pollinerende insekter.  
● Etablere grønne korridorer som binder bydelens grøntareal sammen.  
● Utarbeide en klima- og miljøplan og innføre klimabudsjetter for bydelens virksomhet.  
● Gjenåpne flest mulig av bydelens lukkede bekker og elver.  

 
Østensjøvannet er en perle i bydelen, og Østensjøvannet naturreservat har natur og 
biologisk mangfold med nasjonale kvaliteter. Dette fantastiske naturområdet er under hardt 
press i dag og tåler ikke flere inngrep. Vi vil sikre god forvaltning av de nasjonale 
verneverdiene i Østensjøvannet ved å: 

● Verne Østensjøvannet miljøpark mot all utbygging, inkludert i hensynssoner og de 
byggefrie beltene.  

● Arbeide for å etablere et sammenhengende naturområde med bekker og vegetasjon, 
som sikrer at dyr og amfibier kan ferdes mellom miljøparker med turvei som forbinder 
Alna Miljøpark med Østensjøområdet Miljøpark. 

● Arbeide for å få etablert et nytt våtmarkssenter.  
● Arbeide for at den privateide Eterfabrikken blir vernet som kulturminne. 

Eterfabrikken skal fortsette å være regulert som næringsareal og vi ønsker aktivitet 
i lokalene som ikke belaster den sårbare naturen. Deler av Eterfabrikktomta bør 
skilles ut og inkluderes i miljøparken.  

● Arbeide for miljøvennlige alternativ til gummigranulat på Rustadfeltet, Abildsøfeltet 
og Manglerudfeltet. Vi vil gå imot etablering av flere kunstgressbaner med 
gummigranulat i miljøparken.  

● Arbeide for at natur- og kulturlandskapet rundt Østensjøvannet, inkludert 
Abildsømyra og Bjørnsenskogen, får sterkere vern. Dette kan gjøres ved å inkludere 
sistnevnte områder i Miljøparken.  

● Jobbe for at Oslo kommune tar en større del av driftsoppgavene i kommende 
skjøtselsplan for Østensjøområdet miljøpark. 

Grønn og sosial bydelsutvikling 
Bydel Østensjø er en tett bebygget bydel med over 50 000 innbyggere. Det er nødvendig 
med god bydelsplanlegging slik at vi bygger videre på det gode ved Østensjø bydel. Det skal 
være enkelt og trygt å komme seg rundt i bydelen vår, uavhengig av om man er fotgjenger, 
syklist eller reiser kollektivt. Vi skal skape attraktive bomiljøer hvor det er godt å leve hele 
livet. Vi skal stille krav om aldersvennlige løsninger i nye bygg, moderniseringsprosesser, 
transportløsninger og tjenestesteder. Bydelsutviklingen i Østensjø bydel skal gjøre det enkelt 
å leve miljøvennlig, og bydelsutviklingen skal bygge på gode medvirkningsprosesser. De 
folkevalgte skal ha god og åpen samhandling med innbyggerne om hvordan bydelen skal 
utvikles framover.  
 
Boligpolitikk 
Vi ønsker en planmessig fortetting av bydelen som skaper bomiljøer av god kvalitet, hvor 
utbyggingen setter menneskelig trivsel og miljø først. Vi ønsker å skape bomiljøer hvor man 
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kan leve hele livet, fra vugge til grav. Skullerud er bydelens største byutviklingsprosjekt i 
kommende fireårsperiode. Vi vil:  

● Ha større bruk av helhetlige planer ved utbygginger og unngå behandling av 
enkeltprosjekter uten blikk for helheten. 

● Sikre åpne og tilgjengelige grøntarealer i alle utbyggingsprosjekter. 
● At det skapes nye møteplasser som er tilgjengelige for alle.  
● Hindre privatisering av det offentlige rom i forbindelse med boligutbygging.  
● Prioritere boligbygging i allerede regulerte areal i bydelen og unngå ytterligere 

nedbygging av natur i forbindelse med utbygginger.  
● At utbygginger må tilpasses områdets karakter og tilføre nabolaget sosial, kulturell og 

estetisk merverdi. 
● At det i nye boligprosjekter bygges leiligheter av variert størrelse, også leiligheter 

tilpasset småbarnsfamilier. 
● Jobbe for at det settes av plass til lokalt næringsliv og småbedrifter i nye og 

eksisterende byggeprosjekter. 
● Ha en variert bebyggelse som er i harmoni med omkringliggende bygg.  
● Hindre boligbygging på støy- og luftforurensingsutsatte steder i bydelen.  
● Begrense boligutbygging langs bekkedragene.  
● At en del av boligmassen i større utbygginger settes av til sosiale boligformål.  
● At parkeringsnormen til “åpen by” benyttes i bydelen ved nybygg. Alle nye 

parkeringsplasser bør ha ladepunkter og utbyggere oppfordres til å sette av 
parkeringsplasser til bildelingsordninger.  

● At det skal stilles strenge miljø- og klimakrav i alle utbyggingssaker..  
● Arbeide for at Oslo kommune rehabiliterer kommunale bygg med 

oppgraderingsbehov i bydelen, slik som Rektorboligen på Abildsø. 
 

En bydel for de myke trafikantene 
Østensjø bydel skal være en trygg bydel å ferdes i som fotgjenger og syklist. Vi vil arbeide 
for et løft for fotgjengeren gjennom å få anlagt flere fortau i bydelen. Det skal være trygt å 
komme seg til skolen eller t-banen, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Vi ønsker oss en 
bydel der beina eller sykkelen er førstevalget og tar en stadig større andel av reisene i 
bydelen. Vi vil: 

● Utarbeide en gå-strategi og revidere bysykkelplanen.  
● Arbeide for å etablere hjertesoner rundt alle bydelens skoler, samt andre tiltak for å 

sikre trygge skoleveier for alle bydelens barn og unge. Alle barn skal ha mulighet til å 
gå og sykle trygt til skolen.  

● At Trafikksikker Bydel, Sykkelvennlig arbeidsplass, og utslippsfrie tjenestereiser, 
sammen med Hjertesone-ordningene, videreutvikles slik at de bidrar inn i 
gangavstandssamfunnet vi ønsker for Østensjø. 

● Arbeide for at et sammenhengende sykkelveinett mot sentrum ferdigstilles. 
● Jobbe for å oppgradere dårlige og smale sykkelfelt til ny, høy standard. 
● Ha økt sykkelsatsing gjennom å utvide bysykkelordningen til Østensjø, opprette en 

prøveordning for leie av elsykler og opprette sykkelstasjoner. 
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Trafikksikkerhet og parkering 
I en bydel med så mange innbyggere på et begrenset areal, er det viktig å prioritere tiltak 
som støtter opp under en trafikksikker bydel. Det innebærer tiltak for å redusere fart der det 
er nødvendig og ikke minst å løse utfordringen med gateparkeringen i bydelen. 
Gateparkering bidrar til et uoversiktlig trafikkbilde. Vi vil: 

● At brøyting og strøing forbedres for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og 
syklister. 

● At det etableres flere hastighetsreduserende tiltak på bilveiene. Dette gjelder spesielt 
skoleveier og de store transportårene gjennom bydelen.  

● Fjerne trafikkfarlig gateparkering.  
● I løpet av perioden gjennomføre forsøksordning med beboerparkering basert på 

erfaringer fra andre bydeler.  
● Etablere flere oppstillingsplasser for bildelingsordninger over hele bydelen.  
● Etablere flere kommunale ladepunkter for el-bil.  
● Etablere flere HC-parkeringsplasser.  

 

Samferdsel 
Det er viktig i den videre bydelsutviklingen at bydelen planlegges for at transportbehovet kan 
dekkes på andre måter enn gjennom økt bilbruk. Økt kvalitet og frekvens i kollektivtilbudet 
og bedre tilrettelegging for syklister og fotgjengere må gå foran bilistenes behov. Vi vil 
arbeide for: 

● Å få etablert “rosa busser” som et tilbud til eldre og alle med nedsatt forflytningsevne i 
bydelen.  

● Å få etablert “aktivitetsbuss”-tilbud for barn og unge. 
● At lokalbussene skal få hyppigere frekvens, gå senere på døgnet og alle dager i uka.  
● Bedre kollektivtilbud for å reise i og på tvers av bydelene.  
● Å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken i rushtiden.  
● Jobbe for strakstiltak som kan redusere støy og forurensning på kortere sikt.  
● Jobbe for mindre biltrafikk i vår bydel.  
● At “E6 Oslo Øst” må realiseres som et prosjekt som verken øker biltrafikken eller 

veikapasiteten. 
 

Sirkulær økonomi og grønn hverdag 
Hvis verdens miljøproblemer skal løses, må det materielle forbruket vris vekk fra kjøp og 
kast. Det er også viktig at kommunen og bydelen i sin drift tar miljøvennlige valg og går 
foran. Vi vil:  

● Støtte og videreutvikle bydelens utstyrsbank (BUA Østensjø). Vi ønsker et godt og 
bredt tilbud som er tilgjengelig for alle bydelens innbyggere.  

● Etablere flere minigjenbruksstasjoner og ombruksstasjoner i bydelen. 
● Jobbe for at bydelen vekter miljøkrav høyest i offentlige innkjøp og rammeavtaler. 
● At driften av bydelen og bydelens tilbud skal være klimanøytral.  

 

6 av 12 



Lokalt næringsliv 
For å få en levende bydel, er vi avhengig av at det finnes butikker og servicetilbud i 
nærmiljøet og at næringslivet har gode vilkår. Vi vil:  

● At bydelen skal være et attraktivt sted å etablere og drive næringsvirksomhet i. 
Bydelen skal gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge hindre for dette og sette 
inn tiltak, eventuelt i samarbeid med nabobydeler.  

● Jobbe for at bygg med historiske kvaliteter i størst mulig grad tas i bruk som 
samlingssteder for bydelens innbyggere og legge til rette for småskalavirksomhet. 

En levende bydel 
Kultur  

Kulturtilbud og kulturopplevelser er en viktig del av et levende lokalsamfunn, og frivilligheten 
og ildsjelene er viktige bidragsytere til et mangfold av kulturuttrykk i bydelen. 
Kulturopplevelser sammen med frivilligheten bygger identitet og samhørighet. Derfor vil vi 
jobbe for bedre forhold for kulturtilbud i Østensjø og økt tilgjengelighet til dem. Vi vil:  

● Videreføre Østensjø bydel som kulturbydel. 
● Støtte lokale lag og foreninger direkte gjennom frivillighetsmidler. 
● Tildele midler til bydelens kulturutvalg og ungdomsrådet. 
● Medvirke til at det lokale kulturlivet får utfolde seg, ved å etablere og bidra til drift av 

egnede lokaler til øving, atelier, visninger osv., i tilknytning til nye eller etablerte 
lokaler og prosjekter. 

● Synliggjøre kvinners plass i byen og historien ved at flere veier og plasser i Østensjø 
får kvinnenavn.  

● Vi vil legge til rette for tiltak som bidrar til kulturell utveksling og mangfold. 
● Arbeide for at prosjektet Bydelsfedre etableres i bydelen. 
● Videreutvikle det gode samarbeidet mellom bydelen og våre lokale biblioteksfilialer.  
● Se på mulighetene til å få Deichman til å gjenopprette en biblioteksfilial på Manglerud 

og etablere en ny biblioteksfilial på Abildsø.  
 
I tillegg til et rikt kulturliv, er det viktig å sikre mulighet for gode kulturopplevelser i det 
offentlige rom og ta vare på kulturhistoriske bygg i bydelen. Det er også viktig å gi det 
offentlige rom tilbake til innbyggerne. Vi vil:  

● Bevare og verne bygninger som bærer lokalhistorie. 
● Be om å få installert flere offentlige kunstverk utendørs i Østensjø. 
● Jobbe for vakrere bygg og utemiljøer, gjennom for eksempel en satsing på gatekunst. 
● Legge til rette for at nabolag som ønsker det, kan få stengt av sin gate i en periode 

og at kommunen, ev.ved bydelen, bistår med møbler og beplantning slik nabolaget 
selv ønsker det. 

 

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet er viktig i et folkehelseperspektiv, for å øke folks velvære, og fordi organiserte 
og uorganiserte aktiviteter bidrar til å skape samhold og tilhørighet. Bydelen skal være en 
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støttespiller for den organiserte idretten og friluftslivets organisasjoner for å støtte opp under 
økt aktivitet. Vi vil:  

● Arbeide for at idrettslag og friluftslivsorganisasjoner rekrutterer og aktiviserer hele 
bredden av befolkningen.  

● Ta initiativ til å gjennomgå dagens hallkapasitet og behov i de ulike delbydelene, som 
et utgangspunkt for prioritering av beliggenhet for nye anlegg.  

● Etablere flere flerbrukshaller. 
● Arbeide for å etablere flere utendørsarealer som kan brukes til uorganisert fysisk 

aktivitet, slik som tufteparker, skateparker, skøytebaner og lignende.  
● 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. 

● Gjøre bydelens friluftsarealer tilgjengelige for alle gjennom å satse på gangveier og 
hvilebenker, og ved å etablere grøntkorridorer som knytter bydelens grønne arealer 
sammen.  

En bydel det er godt å vokse opp i 
Østensjø skal være et sted hvor alle barn og unge får en god oppvekst i et ivaretakende 
fellesskap. 
  

Barnehager 
Vi vil: 

● At alle som trenger barnehageplass skal få plass nær der de bor og når de trenger 
det uavhengig av når barnet er født. 

● Videreføre bydelens tilbud om gratis halvdagsplass for 3-, 4- og 5-åringer som ikke 
kan benytte seg av full plass. 

● 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 barnehagen bør legge til rette for naturopplevelser og fysisk aktivitet. 
● At barnehagene skal tilby et næringsrikt måltid i løpet av dagen som også bidrar til 

matglede. 
● Arbeide for å videreutvikle barnehagene i bydelen, slik at kapasitet og kvalitet er i 

tråd med foreldrenes forventninger og barnas behov. 
● Arbeide for at Østensjø oppfyller kravet om 50 prosent barnehagelærere og 25 

prosent barne- og ungdomsarbeidere i bydelens barnehager. 
● Sikre at barnehagene bruker vikarer ved behov, og at tilgangen på vikarer er god 

gjennom en vikarpool (fast ansatte i fulle stillinger), eventuelt i samarbeid med andre 
bydeler. 

● Sørge for at alle barn og unge får gå i barnehage og skole i eget nærmiljø. Derfor vil 
vi gå gjennom opptaksreglementet i Oslo kommune og arbeide for at reglementet 
ivaretar folks ønsker om å bytte barnehage på en rettferdig måte. 
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● Videreføre bydelens samråd, der foreldre, politikere og ansatte drøfter spørsmål som 
er viktige for barnehagene. 

 

Helsestasjoner, skolehelsetjeneste og psykisk helsehjelp 
● Vi vil styrke helsestasjonene og sikre at de følger opp anbefalte og pålagte oppgaver. 

Helsestasjonene skal være et lavterskeltilbud for råd og veiledning. 
● Bydelen skal oppfylle statens anbefalte norm for bemanning av skolehelsetjenesten, 

og alle skoler skal ha åpen dør hos helsesykepleier hver dag. 
● Bydelen skal ha et lavterskeltilbud uten ventetid til barn og unge med behov for 

psykisk helsehjelp. 
 

Skolen 
Skolen er i hovedsak underlagt Oslo kommune og ikke bydelen. Ap, MDG og SV vil jobbe for 
følgende i skoler som ligger i Østensjø: 

● At skolefrokost skal tilbys på alle skoler som ønsker å tilby dette. 
● At våre politiske representanter i driftsstyrene påser at skolene prioriterer innsatsen 

for mobbefrie skoler høyt. 
● At oppfølgingstjenesten overfor ungdom som avbryter videregående opplæring skal 

være godt kjent. Vi vil opprettholde bydelens ungdoms-LOS, som jobber med 
ungdom som faller ut av skolen. 

● At alle barn skal ha en trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen. Vi vil 
arbeide for bilfrie hjertesoner rundt alle barneskoler og gjøre det tryggere å gå til og 
fra skolene. 

● Å være aktive og gi tydelige innspill i forbindelse med behandlingen av 
skolebehovsplanene, og sørge for dialog med skolene, ansatte og foreldre. Der vil vi 
ivareta behovet for stabilitet i inntaksområdene og peke på forhold som forbedringer 
av uteområder, grønne områder, utvikling av skateparker, skøyteparker mm. 

● Å finne flere områder som kan brukes til skole- og parsellhager. 
● At skolene i større grad brukes aktivt også etter skoletid. Vi vil arbeide for økt 

tilgjengelighet for lag, foreninger og andre som har behov for lokaler for sine 
aktiviteter eller som ønsker å skape tilbud til nærmiljøet rundt skolen. 

 

Fritids- og ungdomsarbeid 
Ap, MDG og SV vil arbeide for at bydelen har et variert fritidstilbud og at alle har et 
klubbtilbud i sitt nærmiljø som tilbyr attraktive og meningsfulle aktiviteter. Vi vil: 

● At klubbene skal være åpne i ferier og at tilbudet utvides med flere åpne kvelder. 
Økonomien til klubbene må dermed styrkes. 

● At det skal etableres minst ett tilbud som retter seg mot unge over 18 år. 
● Jobbe for nye lokaler for Skullerud Aktivitetshus. 
● Opprettholde musikkutstyrsbanken og sikre at utstyret blir ivaretatt og i god stand 

også i tiden fremover. 
● 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. 
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● At bydelen arbeider aktivt for å sikre at fattige barn ikke ekskluderes fra sosiale 
aktiviteter i skolen og på fritida. 

● Fortsette å tilby sommerjobb og jobb i andre skoleferier for ungdom. 
● At bydelen fortsetter å bevilge midler til å dekke kontingenter til fritidstilbud for barn 

og unge. 
● Legge til rette for at Oslo kultur- og musikkskole øker sin tilstedeværelse i bydelen og 

gir et mer mangfoldig tilbud til bydelens barn. 
● 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.  
  

Gode sosialtjenester 
Bydelen skal legge til rette for at flest mulig skal få muligheten til å bli selvhjulpne ved å 
komme helt eller delvis i arbeid. Alle skal møtes med respekt og realistiske krav. Vi vil:  

● 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 mulig 
skal derfor få hjelp til å oppnå formell kompetanse på grunnskole-, videregående 
skole eller -høyere nivå. 

● At kommunale boliger skal holde god standard og spres i mange bomiljøer. Vi legger 
inn krav i utbyggingsprosjekter om at ti prosent av boligmassen settes av til sosiale 
formål. 

Helse, mestring og omsorg 
Bydel Østensjø skal være en god bydel å bo i for folk i alle aldre og på alle funksjonsnivå. Vi 
skal føre en politikk som skal bidra til et aktivt, trygt og verdig liv for våre innbyggere. Vi vil: 

● Styrke lavterskeltilbud for alle aldersgrupper innen psykisk helsehjelp. 
● Styrke behandlings- og oppfølgingstjenesten innen bydelens psykiske helse- og 

rustjenester, jfr. opptrappingsplan rus og prioritering av psykisk helse. 
● Bidra til at fastlegeordningen fungerer i bydelen. 
● Opprettholde seniorkonsulentens besøksrunder til innbyggere som fyller 80 og 90 år 

og ikke mottar tjenester fra bydelen. 
● Videreføre 4 treffsentre for seniorer. 
● Sikre at innbyggerne får relevant hjelp og veiledning i hjemmet basert på de behov 

som til enhver tid må ivaretas. 
● At grunnbemanningen i hjemmetjenesten fortsatt styrkes, blant annet gjennom at en 

større andel av de ansatte har hele, faste stillinger. 
● At rusproblematikk skal møtes med tilbud om helsehjelp og trygg booppfølging. 
● Sikre brukermedvirkning for alle tjenester som utføres i hjemmet 
● Sikre tilgang til forutsigbare og tverrfaglige hjemmetjenester av god kvalitet. 
● Øke bruken av velferdsteknologi i hjemmetjenesten og i bydelens institusjoner. 
● Øke bruken av trygghetsalarm med GPS. 
● Få på plass fritidstilbud for barn og unge med spesielle behov eller nedsatt 

funksjonsevne. 
● Sikre et godt tilbud innen fysioterapi og ergoterapi. 
● Stille krav om forsvarlig nivå på praktisk bistand. 
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● Sikre tilstrekkelig mottakskapasitet for ferdigbehandlede sykehuspasienter i helsehus 
og i hjemmetjenesten. 

● Bygge ut dagtilbudet for hjemmeboende med demens. 
● Sikre at personer med et omfattende bistandsbehov som ønsker sykehjemsplass får 

dette. 
● Aktivt følge opp prosessen rundt «Nye Oppsal sykehjem og omsorgsboliger». 

Bydel Østensjø som arbeidsgiver 
Tillitsreformen gir mulighet for at de ansatte kan løse de oppgavene og yte de tjenestene 
som bydelens innbyggere trenger, på en bedre måte. Kompetansen og arbeidsinnsatsen til 
bydelens ansatte er av avgjørende betydning for kvaliteten i tjenestene som leveres. Vi vil 
vektlegge tiltak som kan bidra til å sikre god kvalitet, utvikle ny kompetanse, og sikre de 
ansatte trivsel og gode arbeidsforhold. Vi 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. 

● Søke om å delta i prosjekter knyttet til heltidskultur og alternative 
arbeidstidsordninger 

● At ansatte skal få dokumentert sin realkompetanse og at det legges til rette for 
videreutdanning. 

● At bydelen følger opp og forplikter seg med hensyn 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.  
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