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De neste fire årene skal St. Hanshaugen gå foran i arbeidet for å bygge et
bærekraftig og rettferdig Oslo.
Vi kommer til å jobbe for å realisere drømmen om en bærekraftig bydel for mennesker og
miljø. Vi skal ha Oslos mest ambisiøse klima- og miljøplan. Vi vil kutte klimagassutslipp
dramatisk, få ren luft, trygge skole- og sykkelveier, og mindre forurensning. Vi vil bli en
grønnere bydel, og gjøre et massivt løft for bynatur og urban dyrking.
Det skal være godt å vokse opp i Oslo. Det skal ikke være noen motsetning mellom å bo i
sentrum og det å ha barn. I vår bydel skal barna kunne ferdes fritt i rause, trygge, og
engasjerende offentlige rom med spennende aktivitetsmuligheter, men også plass til å skape
sin egen lek og aktivitet. Skolene skal gi læring og skape gode rammer rundt livet. Vi vil føre
politikk på barnas premisser. En god by for barna er en god by for alle.
Vi vil kjempe mot urettferdighet og ulikhet. I St. Hanshaugen bydel skal man kunne bo hele
livet. Og det skal være plass til deg uansett hvor du kommer fra, hvem du er, hvilke ressurser
du har eller hva du sliter med. Derfor vil vi ruste opp velferdstjenestene våre slik at vi tar
vare på alle som trenger det.
Og akkurat som bydelen vår skal være tilgjengelig for alle borgere, skal politikken være det.
Vi vil bringe bydelsdemokratiet nærmere folk og satse videre på åpenhet og medvirkning, for
eksempel med flere folkemøter. Vi vil ta bydelsplanleggingen tilbake fra utbyggerne til
innbyggerne, skape fornyet vekst i det lokale næringslivet, og sammen skape en variert,
kreativ, hyggelig og levende bydel.
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Samarbeidspartiene har utpekt fem hovedmål for perioden:
1. Bydelen skal være en tydelig premissgiver for byutviklingen i nærmiljøet
2. Bydelen skal ha Oslos mest ambisiøse miljø- og klimahandlingsplan
3. Bydelen skal utvikles og driftes slik at innbyggerne lett kan ta miljøvennlige valg
4. Bydelen skal sikre gode oppvekstvilkår, kulturelle opplevelser og felles møteplasser
5. Bydelen skal sikre trygge og gode velferdstilbud for alle

1. Bydelen skal være en tydelig premissgiver for byutviklingen i
nærmiljøet.
Det betyr at bydelen skal...
1. utvikle en bydelsplan som legger til rette for en langsiktig og bærekraftig utvikling av
bebyggelse, infrastruktur, parker, blågrønne korridorer og trivelige offentlige rom
2. styrke bydelens kompetanse og fagmiljø innen byutvikling med nye ressurser
3. være en aktiv pådriver for lokal medvirkning i alle store plan- og byggeprosjekter i
bydelen, som Veterinærhøyskole- og Marienlystområdene, og være en pådriver for å
sikre fortsatt sykehusdrift på Ullevål
4. etablere et bydelshus som gir innbyggerne lettere tilgang til tjenestene og
administrasjon i bydelen, og blir et knutepunkt for frivillighet og deltakelse i
lokalmiljøet
5. legge til rette for et møtepunkt der frivillige organisasjoner, næringsliv og innbyggere
kan samles, utveksle erfaringer og finne sammen om hvordan vi utvikler bydelen.
6. oppgradere bydelens parker og grøntområder med mål om at flere skal ville og kunne
nyte godt av dem, f.eks via utleie av fellesgriller og etablering av flere lekeapparater
og gratis møteplasser
7. bedre oppvekstsvilkårene rundt Hausmannskvartalene og rundt Møllergata skole

2. Bydelen skal ha Oslos mest ambisiøse miljø- og klimahandlingsplan.
Det betyr at bydelen skal...
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1. redusere klimagassutslipp og energiforbruk forbundet med egen drift med minst 5%
hvert år de neste fire årene, med mål om minst 95 prosent klimautslippskutt i Oslo
innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå.
2. hindre nedbygging og omdisponering av matjord og grøntområder, og etablere et
grøntregnskap for å øke andelen natur og grøntareal i bydelen
3. styrke bydelens kompetanse og fagmiljø på parkdrift og urbant landbruk, med sikte
på å øke det biologiske mangfoldet, fremme en varig og selvregulerende beplantning
og øke andelen nyttevekster
4. etablere et en lokal Bykube: et eget bydelsdrivhus der det dyrkes frem planter til
bydelens parker, og som i tillegg tilbyr planter, opplæring og veiledning om urbant
landbruk
5. etablere flere bilfrie gater og torg i bydelen og utvikle en egen plan for rundkjøringen
på Bislett, som kan gjøre området til en møteplass og bydelssentrum preget av
folkeliv fremfor biltrafikk
6. redusere bruk av engangsartikler og fase ut unødvendig engangsplast så fort som
mulig, senest innen 2021
7. i størst mulig grad unngå at kilder til mikroplast, slik som kunstgress eller
gummiunderlag, benyttes ved etablering og utskifte av idretts- og lekearealer
8. øke utnyttelsen av bydelens bygg og lokaler gjennom arealeffektive løsninger,
flerbruk og redusert ledigtid
9. være pådriver for å få på plass et miljø- og klimanettverk mellom bydelene

3. Bydelen skal utvikles og driftes slik at innbyggerne lett kan ta
miljøvennlige valg.
Det betyr at bydelen skal...
1. videreutvikle Trafikkplanen til en grønn fremkommelighetsplan, for å øke
bevegelsesmulighetene til myke trafikanter og redusere privatbiltrafikken med minst
1/3 innen 2030. Målet er at det ikke skal oppleves nødvendig å eie privatbil i bydel St.
Hanshaugen
2. fremme bilfritt byliv og arbeide for å redusere parkeringsplasser til privatbil ved å
identifisere og foreslå strekninger som kan gjøres om til “bilfrie gater” eller plasser
for bildeling
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3. øke de grønne midlene betydelig og gi praktisk hjelp til gjennomføring og drift av de
tiltakene som får bevilget støtte
4. legge til rette for lokale bytte- og låneordninger, bruktmarkeder og panteordninger
5. gi flere tilgang til hage- og dyrkingsparseller etter modell fra “Spiselig Sagene”
6. satse videre på økologisk mat og innføre gode vegetariske retter i alle bydelenes
institusjoner og kantiner
7. etablere vegetarmat som standard for arrangementer i regi av bydelen, med mål om
at bydelens virksomheter halverer kjøttforbruket
8. styrke sykkelopplæringen for barn i bydelen

4. Bydelen skal sikre gode oppvekstvilkår, kulturelle opplevelser og
felles møteplasser.
Det betyr at bydelen skal...
1. sikre at alle som ønsker det skal få barnehageplass i nærmiljøet med trygge voksne og
gode uteområder for alle barn.
2. innfri byrådserklæringens målsetting for antall pedagoger i barnehagene
3. gi barna som vokser opp i bydelen tilgang på gode utearealer ved å etablere en
friluftsbase i marka som barnehagene kan benytte seg av, ta i bruk skolehager eller
dyrkekasser, og sørge for tilstrekkelige utearealer tilknyttet bydelens barnehager og
skoler
4. forbedre og styrke tilbudet til ungdom ved å sikre og videreutvikle drift av
ungdomsklubber, utekontakten og helsestasjon for ungdom. Redusere egenbetaling
der det er aktuelt og støtte prosjekter skapt av ungdom selv.
5. sørge for at det organiserte kultur- og idrettstilbudet blir mer tilgjengelig for barn og
unge fra lavinntektsfamilier og at det skal legges vekt på å få med barn av alle kjønn
6. styrke arenaene for uorganisert idrett og lek
7. øke frivillighetsmidlene og evaluere kriteriene for utdeling, og utrede muligheten for
egne “kom-i-gang”-midler til lag og grupper som vil starte opp lavterskel kultur- og
idrettsaktiviteter i bydelen
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8. jobbe for at det serveres et enkelt, sunt og gratis skolemåltid, fortrinnsvis kortreist,
økologisk og vegetarisk
9. legge til rette for økt gratis bruk av skolelokaler til ulike barne- og ungdomsaktiviteter
som idrett, korps og andre fritidsordninger
10. jobbe for at ledige lokaler i kommunens eie stilles til disposisjon for gründere,
kunstnere eller frilansere
11. utvikle en plan for ikke-kommersielle kunst og -kulturuttrykk, for å identifisere
hvordan bydelen bedre kan legge til rette for lokale kunstnere, kulturaktører og andre
kreative krefter i lokalmiljøet
12. utvide deltids- og sommerjobbtilbud for ungdom og gå i dialog med næringslivet i
bydelen for å ansette ungdom i sommerjobb
13. legge til rette for flere kulturtilbud i bydelen, slik som matfestivaler, musikkfestivaler
og utekino
14. ta hensyn til bomiljø og lokalt kulturliv ved behandling av skjenkesaker
15. styrke skolebiliotekene, og arbeide målrettet for at det fortsatt skal være en
biblioteksfilial i bydelen, fortrinnsvis i nærheten av der Deichmanske hovedbibliotek
ligger i dag

5. Bydelen skal sikre trygge og gode velferdstilbud for alle.
Det betyr at bydelen skal...
1. arbeide for faste, hele stillinger i kommunale tjenester for de som ønsker det, og
etablere flere lærlingplasser
2. sikre god bemanning på helsestasjonene og at alle får hjemmebesøk ved barsel og
småbarnskontroll
3. styrke barneverntjenesten slik at vi kan gi et mer helhetlig tilbud, og styrke
skolehelsetjenesten i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og minstenorm for
bemanning
4. styrke fokus på ernæring for eldre og sikre at kvaliteten på mat som serveres i
bydelens institusjoner heves
5. jobbe for at det opprettes et folkekjøkken i bydelen, hvor det serveres rimelig og enkel
mat av høy kvalitet
6. stille strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår, etikk, klima og miljø ved alle
anskaffelser. Bydelen skal fremme innovasjon og bærekraftige tjenester og produkter
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ved aktivt å bruke de mulighetene for ulike konkurranseformer og
utviklingskontrakter som finnes i regelverket.
7. legge til rette for at St. Hanshaugen blir forsøksbydel for en tredje boligsektor og
jobbe for en boligpolitikk som gjør at flere har råd og mulighet til å bo i vår bydel
8. spre kommunale boliger innad i bydelen, og sørge for bedre oppfølging av de
eksisterende kommunale boligene
9. styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner for å bedre tilbudet til utsatte og
vanskeligstilte i bydelen
10. utvikle hjemmetjenesten med bruk av mer faglært personell, bedre tid til hver enkelt,
og bedre koordinering og kommunikasjon, slik at brukerne føler seg trygge og
opplever økt kvalitet på tjenestene og hverdagslivet i perioden
11. fjerne egenandel på trygghetsalarm
12. 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
13. gjennomføre tillitsreform sammen med ansatte og administrasjon
14. sørge for at bydelens ledere, mellomledere og tillitsvalgte kurses i håndtering av
seksuell trakassering
15. fortsette fokus på språkopplæring for ansatte med behov for dette
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