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Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. 
Byen vår er en levende og mangfoldig by som gir oss som bor her 
mange muligheter. Oslo er også en av Europas raskest voksende byer. 
Folk flytter hit for å utdanne seg og for å jobbe. Flere velger også å 
bo i Oslo hele livet. Det fører til at vi i løpet av de neste 20 årene vil bli 
200.000 flere. Vi er glade for at så mange ønsker å bo i Oslo. Men det 
stiller samtidig store krav til at vi planlegger for veksten slik at Oslo blir 
verdens beste by å bo i for alle - hele livet.

Oslo har en flott natur, et pulserende kulturliv, store kunnskapsinstitusjoner og 
et variert og initiativrikt næringsliv. Utvikling, mangfold og kreativitet 
eksisterer side om side og gir oss spennende muligheter til arbeid, opplevelser 
og fellesskap.

Å skape en storby og en hovedstad som skal være verdens beste å bo i 
krever at vi utnytter muligheter, skaper trygghet, løser utfordringer og
planlegger for vekst. Vår politikk vil gi en sterk og ansvarlig byøkonomi, en 
by som gir velferd til alle, en by som er grønn og klimasmart og en by som er 
mangfoldig og fri for diskriminering.

Vårt Oslo skal være en skapende by som gir grunnlag for å styrke velferden 
og utvikle byen som kunnskapssentrum. Vi vil skape flere arbeidsplasser i 
velferdssektoren og legge til rette for at bedrifter lettere kan etablere seg. 
Kunnskapsbyen Oslo skal bli enda mer konkurransedyktig og skape de mange 
jobbene som ikke finnes i dag.

De skapende og kreative kreftene som gjør Oslo til en spennende kulturby 
skal få mer rom, og sammen med ildsjeler over hele byen skal vi utvikle en 
sterkere dugnadsånd gjennom frivilligheten. Vårt Oslo skal være en by som 
gir velferd til alle uavhengig av bosted eller utgangspunkt i livet. Alle skal gis 
trygghet for at de blir tatt vare på i ulike livsfaser.

OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE
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Kjære Oslo-borger

Tone Tellevik Dahl
 - Ordførerkandidat

 Raymond Johansen
 - Byrådslederkandidat
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Nok barnehager og et trygt og forutsigbart barnehagetilbud basert på god 
kvalitet og nok ansatte gir barn en god start i livet.Flere dyktige lærere i 
moderne klasserom med trygge læringsmiljøer er forutsetninger for god 
læring. Ungdom skal få tilbud om en aktiv ungdomstid, og eldre skal gis 
trygghet for en god alderdom. Gode byrom som oppmuntrer til aktivitet og 
samvær gir gode opplevelser, og er bra for folkehelsa. Vi må stille mer opp for 
hverandre, i alle livsfaser, slik at ensomheten ikke får fotfeste.
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Vårt Oslo skal være en grønn og klimasmart by, og vi har høye ambisjoner om 
å redusere klimautslippene. Urbaniseringen er ikke en klimautfordring, men 
kan være en del av løsningen på klimaproblemet. Oslo skal bli en klimanøytral 
by, og kollektivtrafikk, gående og syklister skal prioriteres. Befolkningsveksten 
krever nye og effektive transportløsninger og at vi bygger nye boliger både 
høyere, tettere og grønnere. Oslo skal være en klimasmart by og 
klimasatsingen skal være overgripende for flere sektorer. Det skal bli 
lettere for Oslo-borgere å velge klimasmarte løsninger i hverdagen og utnytte 
mulighetene for energieffektivisering og grønn energi bedre.

Vårt Oslo skal være en mangfoldig by fri for diskriminering der alle skal få 
være den de er. Verdier som likestilling og likeverd står sterkt i storbyen, og gir 
større plass til ulike mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger.
Vi vil jobbe mot enhver form for diskriminering, og vil gjøre Oslo til en 
tilgjengelig by for alle.

Vårt Oslo skal være en by der alle kan bo – hele livet. Byen som gir alle som 
bor her mulighet til å leve gode, trygge og verdige liv, og til å realisere sine 
drømmer og håp

Foto: Øivind Haug
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En by som vokser

Stor-Oslo er det området som vokser mest i Nord-Europa og hvordan vi 
planlegger vil avgjøre om vi får en miljøby for framtida. 
For Arbeiderpartiet er det naturlig å se areal- og samfunnsplanlegging 
i sammenheng. Byutviklingen må være helhetlig og langsiktig, og sikre 
gode levekår, klima- og miljøløsninger, og næringsutvikling.

Arbeiderpartiet mener det er nødvendig å ta en mer aktiv rolle i styringen av 
byutviklingen og ikke la dette være opp til markedet alene. Som planmyndig-
het må kommunen ta hovedansvaret for en god areal- og samfunnsplanleg-
ging. Det betyr at kommunen må legge bedre til rette for en helhetlig utvikling 
som setter miljøet og klimaet først og som utvikler nærmiljøer hvor skoler, 
barnehager, idrettsanlegg, kollektivløsninger og annen infrastruktur er på 
plass. Vi ønsker samtidig private utbyggeres initiativ velkommen. En balansert 
utvikling, med plass til at folk både kan bo, arbeide og bruke nye områder, er 
helt nødvendig dersom Oslo skal kunne vokse seg bedre, ikke bare større. 
Byvekst og fortetting av bebyggelsen skal ikke skje på bekostning av viktige 
bymessige kvaliteter som grønne områder, kulturminner og lokalt særpreg i 
bydelene.

Det er nødvendig å se hovedstadsområdet i sammenheng når det gjelder 
utbygging og utvikling. Kommunegrensene samsvarer dårlig med et felles 
regionalt arbeids- og transportområde, og utbyggingsplaner for nye bolig- og 
byområder må derfor utvikles i samarbeid med kommunene i Akershus. 
Samtidig er det viktig at slike nye bolig- og byområder ikke etableres på 
bekostning av dyrket mark. Barn og unges oppvekstmiljø skal tillegges stor 
vekt ved utbygging av byen. Vi vil gå fra bilbasert byutvikling til en byutvikling 
som prioriterer gående, syklende og kollektivtrafikk. Det skal være lett å leve 
uten bil i byen i alle livsfaser.Arbeiderpartiet vil realisere veiprosjekter som gir 
miljø- og byutviklingsmessig gevinster, som å bygge Manglerudtunnellen og å 
legge E6 gjennom Groruddalen under lokk eller i tunnel.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Planlegge utviklingen av nye større boligområder slik at skoler, 
barnehager, idrettsanlegg, kollektivløsninger og annen infrastruktur er 
på plass samtidig som folk flytter inn

Fornye drabantbysentrene, med et variert tilbud av næringsliv, boliger 
og aktivitetstilbud i samarbeid med eierne

Sikre bykvalitet gjennom tilgang til grøntområder, kollektivtransport, 
gode offentlige rom og beskyttelse av bygningsmessig kvalitet og lokal 
identitet

Gjøre boliger, bygninger, anlegg og uteområder mer tilgjengelige ved 
universell utforming

Sørge for at befolkningen har reell innflytelse i byutviklingssaker 
gjennom økt bruk av elektroniske kartløsninger og plansmier

Legge til rette for tilstrekkelig antall gravplasser og minnelunder for alle 
livssyn og religioner

Foto: Øivind Haug
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Flere boliger

Boligbygging prioriteres i dag ikke høyt nok og det er behov for flere 
boliger i Oslo. Utbyggingen må nær fordobles i forhold til dagens takt 
for å møte befolkningsveksten. For å klare dette må det være nok tomter 
tilgjengelig, byggesaksbehandlingen i kommunen må bli mer effektiv, og 
det må bli et mer forpliktende samarbeid med nabokommunene. 

Vi vil gi unge mennesker større muligheter for å skaffe seg et sted å bo. Flere 
studentboliger skal være en viktig del av boligutbyggingen i byen, både fordi 
det gir studenter et godt sted å bo, og fordi presset på boligmarkedet dempes.

Vi vil skape bomiljøer hvor det er plass til ulike menneskers livssituasjon og 
økonomi, med varierte boligtyper i alle deler av byen. Vi vil bygge i 
randsonen utenfor indre by i kombinasjon med en tettere utbygging rundt 
kollektivknutepunktene i ytre by og stasjonsnære områder.

Oslo Arbeiderparti vil:
Sikre en variert boligsammensetning og forskjellige leilighetsstørrelser i 
hele byen

Skaffe flere kommunale boliger, blant annet ved å benytte
kommunens forkjøpsrett, og sørge for en bedre spredning av den 
kommunale boligmassen

Finne egnede tomter for bygging av studentboliger, og åpne for å feste 
bort kommunale boligtomter til bygging av studentboliger i regi av 
ideelle stiftelser 

Arbeide for at flere førstegangsetablerere får reell mulighet til å eie 
egen bolig gjennom startlån i husbanken

Utvide Ungbo-ordningen slik at flere unge kan skaffe seg bolig
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Arbeide for bygging og etablering av flere utleieboliger i regi av 
boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private aktører 
gjennom en tilskuddsordning i Husbanken

Sikre at småhusplanen ikke hindrer riktig og nødvendig fortetting

Utvikle Majorstulokket til et fremtidsrettet boligområde i tråd med 
visjonen om en grønn by

At innbyggere med nedsatt boevne får boliger tilpasset sine behov

Legge til rette for etableringen av bokollektiver for personer med 
utviklingshemming

et ekstra løft der hvor utfordringene er størst

I Oslo er det noen områder som har en større opphoping av 
levekårsutfordringer enn andre. Det er nødvendig med en ekstra innsats 
for å sikre byens innbyggere like muligheter og forebygge store sosiale 
forskjeller i byen. 

Oslo har gått sammen med staten om flere områdesatsinger. 
Søndre Nordstrand, Groruddalen og Gamle Oslo har blitt tilført midler for å 
utjevne forskjeller i levekår. Områdesatsingen har gitt tiltak som gratis
kjernetid i barnehage, oppgradering og opprusting av uteområder, og støtte til 
lokale lag og organisasjoner. 

Det er fortsatt mange uløste oppgaver i disse områdene og det er ulike 
utfordringer innad i de enkelte bydelene. Områdesatsingen bør utvides til flere 
områder og til en lengre periode for å virke etter hensikten.

Prøve ut flere «fra leie til eie» prosjekter ved bruk av husbankens 
startlån og tilskuddsordninger
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Foto: Øivind Haug

Oslo Arbeiderparti vil:
Forlenge områdesatsingen i Groruddalen og Oslo Sør i ti nye år 

Utvide satsingen i Tøyen-området til å omfatte alle de tre bydelene i 
Oslo indre øst.  

Innføre gratis kjernetid i barnehagene også for treåringer og utvide 
ordningen til nye områder i takt med utvidelsen av områdesatsingene

Innføre gratis kjernetid i aktivitetsskolen som en del av område-
satsingene og gjennomføre forsøk med gratis skolemat

Gjennomføre forsøk i områdesatsingene med gratis aktivitetskort som 
kan brukes på valgfri fritidsaktivitet for barn som er for gamle for 
aktivitetsskolen



9

den grønne byen

Klimanøytrale oslo

Vår tids største utfordringer er de menneskeskapte klimaendringene. 
Det må være et mål også for alle norske kommuner at den globale 
temperaturen ikke skal øke med mer enn 2 grader. Vår ambisjon er at 
Oslo skal være den grønne hovedstaden som andre storbyer ser opp til 
og lærer av. 

Det at flere velger å bo i by er en del av løsningene på klimaproblemet. 
For å få ned utslippene må vi blant annet bygge høyere, tettere og grønnere. 
Vi må legge til rette for kortere reisevei til jobb og langt mer bruk av kollektive 
løsninger. Slik får vi lavere klimagassutslipp, bedre luftkvalitet og mer 
miljøvennlig transport. 

Målet er å halvere klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå i 2020, og at 
Oslo blir klimanøytral innen 2050. Effektiv energi- og arealbruk og gode 
samferdselsløsninger gir en bærekraftig by for framtida.
Arbeiderpartiet ønsker å stille høyere krav til avfallsreduksjon og gjenvinning 
ovenfor næringslivet. Det må lages en egen avfallsstrategi for Oslo.

Oslo Arbeiderparti vil:
Redusere utslippene fra transportsektoren ved å øke andelen som går, 
sykler eller benytter kollektivtransport

Etablere grønne tak på flere nye bygg

Stille krav om at etter renovering av eksisterende, og oppføring av nye, 
offentlige bygg skal disse tilfredsstille kravene til passiv-, 
nullenergi- eller plusshus
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Foto: Øivind Haug

Stille krav om at bygg som huser kommunal virksomhet har høy 
miljøstandard

Bruke Oslo Kommunes posisjon som innkjøper til å stille høye miljøkrav 
som inkluderer utslipp fra transport og produksjon ved kjøp av varer og 
tjenester

Sette strenge krav til tilrettelegging for ladepunkt, sykkelparkering og 
bildeling ved bolig og næringsbygg

Ha som mål at nye skolebygg skal benytte solenergi, og vurdere 
solenergi ved alle kommunale nybygg, samt ha testpanel på signalbygg 
for å vise potensialet for solenergi.

Øke kapitalen i Oslos klima- og energifond og utarbeide støtteordning for 
installasjon av solceller, vindkraft og andre utslippsreduserende tiltak på 
bygg
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kollektivløsninger for framtida

Å bo i by gir gode forutsetninger for å ta valg til beste for miljøet. 
I en moderne by har fotgjengerne, syklistene, trikken og bussen prioritet 
fremfor privatbilen. Vi vil prioritere kollektivtransport høyere i fremtidige 
transportinvesteringer. Vi vil også at en større andel av 
bompengeinntektene skal gå til kollektivtransport.

Kollektivtrafikken skal være tilgjengelig, rask og pålitelig. T-banenettet må 
bygges ut i årene som kommer. Blant annet er det behov for en ny tunnel 
gjennom Oslo sentrum som dekker områder som Grünerløkka, 
St. Hanshaugen og Bislett, en forlengelse til Fornebu og Ahus, og en 
tverrforbindelse i Groruddalen med stasjoner i dalbunnen.

Arbeiderpartiet ønsker å satse på et miljøvennlig båttilbud som primært skal 
bidra til å transportere innbyggere til og fra jobb, men også til rekreasjon på 
badestrender og på øyene.

Foto: Øivind Haug
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Oslo Arbeiderparti vil:
Bygge ut t-banenettet så det dekker flere befolkningstunge områder

Bygge ferdig Lørenbanen, den nye T-banestrekningen mellom Sinsen 
og Økern 

Utvide T-banens rutetider på kvelds- og nattestid, særlig i helgene

Sikre rimelige billettpriser på kollektivtransport

Sikre universell utforming av kollektivtransporten ved innkjøp av nytt 
materiell

Styrke båttilbudet der det kan bidra til å øke kapasiteten og bedre 
tilbudet i kollektivtransporten i rushtiden

Stille krav om nullutslipp fra buss innen 2020 

Stille krav til lav- eller nullutslippsteknologi i båtene i kollektivtrafikken

Bygge ut innfartsparkeringer i og rundt Oslo

Sykkelbyen

Arbeiderpartiet ønsker å få flere til å sykle til jobb, skole og 
fritidsaktiviteter. Derfor må vi sørge for at Oslo får en bedre sykkelkultur, 
slik at alle trafikanter kan ferdes trygt sammen. Vi vil øke andelen reiser i 
Oslo som utføres med sykkel til 20 % innen 2025.  

Vi vil samarbeide med næringslivet for å få flere til å velge sykkelen til jobb.
Vi vil at barn skal kunne sykle trygt til barnehage og skole. Det må bygges 
flere og bedre sykkelruter. Arbeiderpartiet skal være garantist for en
sykkelsatsing som er kontinuerlig og ikke bare et avgrenset prosjekt.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Bygge et sammenhengende nett av sykkelveier i hele byen innen 2019 

Få på plass flere sykkelekspressveier inn mot Oslo sentrum som er 
koblet sammen med sykkelveier i Akershus

Integrere sykkelveier i all veiplanlegging

Sikre tryggere sykkelveier, blant annet gjennom merking, flere 
sykkelbokser foran kryss og bedre skilting

I størst mulig grad skille sykkelveier fra annen trafikk, blant annet ved 
bruk av flere fysiske skiller

Utvide bysykkelordningen til hele byen, med flere sykler, flere 
sykkelstativer og lenger sesong. Vi vil jobbe for å få til en utleieordning 
med e-sykler i samarbeid med private aktører.

Etablere flere sykkelparkeringer og sykkelhoteller

Gjøre veier som barn bruker til skole og fritidsaktiviteter tryggere

Åpne for å kunne sykle til skolen før 5.klasse

Foto: Øivind Haug
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En grønnere bilpark og et effektivt veinett

Arbeiderpartiet ønsker et trygt, moderne og effektivt veinettsystem i 
Oslo.

 
Mange i Oslo plages av støy, luftforurensing og kø forårsaket av blant annet 
tungtransport og privatbilisme. Veksten i transportbehovet må løses med 
kollektiv transport, flere fotgjengere og økt bruk av sykkel. Samtidig må vi 
stimulere til at bilparken i Oslo, både privatbiler og nyttetransport, blir mer 
miljøvennlig

Oslo Arbeiderparti vil:
Reforhandle Oslopakke 3. Kollektiv, gang og sykkel skal utgjøre 
hovedsatsingen i en ny avtale

Arbeide for at det skal bygges lokk eller tunnelløsninger over E6 i 
Groruddalen, og for å realisere Manglerudtunnelen. Lokk eller 
tunnelløsning vurderes også langs E-18 vestover. Løsningene som 
velges må gi nye grøntområder og boliger

Nedgradere riksvei 4 Trondheimsveien til lokal vei 

Bruke veinettet bedre ved å innføre tids- og miljødifferensierte takster i 
bomringen 

Gjøre den indre bykjernen tilnærmet bilfri, med unntak for nødvendig 
transport som transport av forflytningshemmede, varetransport og 
kollektivtrafikk 

Utvide gågatenettet i Oslo sentrum 

Øke antall lade- og tankestasjoner for elektrisitet, hydrogen og bio
drivstoff, særlig utenfor Ring 2

Etablere eget miljøfelt på E18 vestover, og sikre flere miljøfelt i Oslo

Sikre at alle drosjer i Oslo er nullutslippsbiler innen 2020

Gi klare varsler til befolkningen når luftkvaliteten er for dårlig, og 
iverksette effektive tiltak med begrensning av biltrafikk, som 
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Etablere flere faste støymålingsstasjoner langs viktige transportårer, og 
iverksette tiltak der støyen er for høy

Ha bedre vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, spesielt 
veier der det er kollektivtrafikk og sykkelfelt

Sørge for at det måkes, strøs og ryddes bedre i Oslos gater, inkludert 
fortau, gang- og sykkelveier

Hindre at trailere parkerer i boligområder gjennom blant annet skilting, 
samt opprettelse av trailerparkering i samarbeid med nabokommunene

Begrense gjennomfartstrafikken på veiene i boligområder
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Byen mellom marka og fjorden 

Oslos beliggenhet mellom fjorden og marka gir byen et unikt 
utgangspunkt. Dette er verdier som vi må ta vare på til det beste for alle 
byens innbyggere. Vi må samtidig sørge for god tilgang på grønne 
områder og naturopplevelser også inne i bykjernen.

Arbeiderpartiet vil sikre god belysning av byens grøntområder som gir gode 
og trygge offentlige rom og møteplasser. Vi vil sikre viktige natur- og frilufts-
områder som marka, øyene, byens parker, vassdrag og strandsonen, skape 
nye turveier og sørge for nye grøntområder. Vi skal ha en ren by, med jevnlig 
avfallstømming og flere offentlige søppelkasser.

Oslo Arbeiderparti vil:
Tilrettelegge for idretts- og friluftsaktivitet i markas randsone, uten å 
forringe dagens håndtering av markagrensa

Realisere en nasjonalpark med et nasjonalparksenter i Østmarka

Åpne flere av byens elver og vassdrag

Ha mer og bedre vedlikehold, avfallstømming og rengjøring i det 
offentlige rom 

Utvide kildesorteringen til også å gjelde i parker og byrom. Etablere 
flere minigjenbruksstasjoner og samtidig vurdere alternative 
avfallsløsninger, som for eksempel avfallssug

Intensivere arbeidet med å fjerne byens giftfyllinger

Bevare eksisterende og etablere nye parsell- og kolonihager 
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Oslo Arbeiderparti vil:
Bygge flere kommunale og private barnehager for å oppnå full 
barnehagedekning.

Innføre to barnehageopptak i året som en start på løpende opptak til 
barnehagen

Heve kvaliteten ved å etablere et eget pedagogisk tilbud til assistenter, 
samt tilby språkkurs til assistenter som behøver det

Tilby og legge til rette for utdanning til fagbrev og arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning

Tilby flere studieplasser for barnehagestyrere som vil videreutdanne 
seg

Barnas by

En god start varer hele livet.

Småbarnsfamilier skal kunne glede seg over å bygge sin framtid i Oslo. 
Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, mestring og læring, 
samtidig som foreldre kan kombinere arbeid og familie. 

Pedagogisk kompetanse og tilstrekkelig antall ansatte er det viktigste for å 
sikre god kvalitet på barnehagetilbudet. Arbeiderpartiet vil beholde dagens 
grunnbemanningsavtale som sikrer nok voksne per barn i de kommunale 
barnehagene og arbeide for at dette blir normen i de private barnehagene. 
Oslo Arbeiderparti vil sørge for at ansatte i barnehagene får tilbud og mulighet 
til å ta fagbrev eller pedagogisk utdanning, og etablere et eget pedagogisk 
tilbud til assistenter.

Barnehagen spiller en viktig rolle i barns utvikling, og vi vil derfor utvide 
ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med store 
levekårsutfordringer. Det er et mål å få barn over til heldagsbarnehage, 
som er den beste arena for læring og utvikling.
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Sette inn vikar ved fravær av ansatte

Styrke og systematisere språkopplæringen i barnehagen

Stoppe salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager

Videreføre forsøk med kveldsåpen barnehage, og etablere forsøk med 
helg - og nattåpen barnehage for foresatte med kvelds/nattarbeid.

Arbeide for å styrke kunnskapen blant minoritetsbefolkningen om 
barnevernets rolle i samfunnet
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kunnskap gir muligheter

Kunnskap og kvalitet skal være styrende for skolepolitikken og 
Osloskolen skal preges av dyktige lærere, utvikling og læringslyst. 
Vi vil ha en skole som gir like muligheter for alle uansett sosial 
bakgrunn. 

Gjennom tidlig innsats, tydelige læringsmål og mer tilpasset opplæring skal 
fellesskolen bidra til å gi alle barn og unge mulighet til å lykkes. Elever skal 
kunne ta fag på høyere nivå og elever som har lese-, skrive- og 
regneferdigheter under forventet nivå skal gis intensiv oppfølging tidlig i 
skoleløpet. Arbeiderpartiet vil sikre alle en god nærskole og ha nulltoleranse 
for mobbing.

Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn. Elevene skal møtes 
med tydelige forventninger og alle elever skal ha noe å strekke seg etter. 
Tiden er også inne for å øke kvaliteten i aktivitetsskolen, og gjøre den mer 
relevant for elevenes øvrige skolehverdag. Vi ønsker et tettere samarbeid med 
idrett og frivillige organisasjoner for å bidra til at barns organiserte 
fritidsaktiviteter kan skje i forbindelse med AKS-tiden.

For at alle elever skal få så god kvalitet på undervisningen som mulig, vil vi 
øke antall lærere per elev. Arbeiderpartiet vil at nye lærere skal få tett 
oppfølging av en mentor og tilbud om videreutdanning på områder hvor de 
møter faglige utfordringer. Vi vil legge til rette for at mer av lærernes tid kan 
frigjøres til undervisning. Måling og rapportering må legges på et nivå der det 
ikke går på bekostning av undervisning og oppfølging av elevene.

For mange elever i Osloskolen gjennomfører ikke videregående opplæring. 
Dette er særlig en utfordring innen yrkesfagene. Det er alvorlig for den enkelte 
ungdommen, men også for hele byen som har et stort behov for flere 
fagarbeidere de neste årene. 
Arbeiderpartiet mener vi trenger et statusløft for yrkesfagene og en helhetlig 
plan for å sikre at flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring. 
Vi vil prioritere tidlig innsats, spesialundervisning, individuell oppfølging, 
rådgivertjeneste, økt antall lærlingeplasser og et sterkere samarbeid med 
næringslivet.

Mobbing og sosial ekskludering kan prege mennesker gjennom hele livet. Det 
fører til dårlig læremiljø og er en medvirkende årsak til at ungdom dropper ut 
av skolen. Mobbing og utestengelse kan starte allerede i barnehagen. 
Arbeiderpartiet vil at alle barnehager og skoler i Oslo skal ha en plan mot 
mobbing, og drive et aktivt antimobbearbeid både overfor barna, foreldrene og 
de ansatte.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Styrke alle elevers muligheter gjennom tidlig innsats, tydelige 
læringsmål og mer tilpasset opplæring

Si nei til karakterer i barneskolen, og si ja til grundige evalueringer

Tilby leksehjelp på alle trinnene i grunnskolen

Gi elever mulighet til å ta fag på høyere nivå

Ansette flere lærere per elev, øke og styrke etter- og videreutdanningen 
og utvikle en mentorordning for nyutdannede lærere og skoleledere 

At norsk skal være fellesspråket i Osloskolen og at alle barns 
norskkunnskaper kartlegges minimum to ganger før skolestart

At det arbeides systematisk med språk og ordforråd i alle fag, og gis 
ekstra språkundervisning der det er nødvendig

Redusere de sosiale og geografiske forskjellene i Osloskolen ved å 
sikre at skoler med læringsutfordringer får ekstra ressurser og de 
dyktigste lærerne

Gi flere elver mulighet til å utvikle seg faglig ved å utvide sommerskolen 
i Oslo 

Gi skolene mulighet til å innføre aktiviteter for elevene slik at de er 
fysisk aktive 1 time hver dag

Det skal være like økonomiske rammebetingelser for alle kommunens 
aktivitetsskoler

Sikre at alle elever i Osloskolen lærer å svømme, blant annet gjennom 
å innføre 45 timer med svømmeundervisning og krav om 
svømmedyktighet på 200 meter
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Barn skal få gå på sin nærskole, og vi vil forhindre at søsken må gå på 
forskjellige skoler

Legge frem en helhetlig plan for å sikre at flere gjennomfører 
videregående skole og at yrkesfagene får et statusløft. 

Gjeninnføre et tak på godkjent fravær i videregående skole

Gjennomføre forsøk med anonyme læreplassøknader 

Gi tilbud om toårig praktisk opplæring i skolen for elever som ikke får 
læreplass etter fullført teoridel

Søke om rett til å innføre politisk fravær i ungdomsskolen på samme 
vilkår som for elever i videregående skole

Foto: Øivind Haug
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attraktiv ungdomstid

Oslo skal være en god by for de unge. Barn og unge skal ha mulighet til 
en meningsfull fritid der de kan opparbeide sosial kompetanse, utvikle 
ferdigheter og selvtillit. Vi vil skape bedre rammer for ungdomskultur og 
støtte nye spennende prosjekter skapt av ungdom selv.

Fritidsklubbene har en viktig rolle for mange unge. De er arenaer for 
forebygging for utsatt ungdom, og for kulturutøvelse og kulturopplevelser. 
For å få gode fritidsklubber må det satses langsiktig – både på ansatte og på 
klubbene som institusjoner. Fritidsklubbene må ha økonomi til å tilby aktiviteter 
de unge selv etterspør. Vi ønsker å etablere flere fritidsklubber, også 
byomfattende. Innholdet i disse bør utformes i tett samarbeid med 
ungdommen selv. 

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom. Der kan unge få 
veiledning om prevensjon og seksuell helse. De kan også få hjelp innenfor 
psykisk helse og svar på andre helsespørsmål.

Oslo Arbeiderparti vil:
Videreutvikle fritidsklubbene slik at de tilpasses unges behov

Bygge en ungdomsscene i Kubaparken som en del av en helhetlig 
satsing på Akerselva

Gi barnehager og skoler gratis tilgang til museer på dagtid

Ha et kulturkort for ungdom og studenter som gir rabatterte priser på 
kultur- og idrettsarrangementer

Tilby gratis utlånsordning av sports- og fritidsutstyr til barn og unge

Utvide åpningstidene til ungdommens helsestasjoner, og ha 
sommeråpent tilbud

Styrke utekontaktene og oppsøkende team

Ha forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år
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byen som tar vare på deg

den gode byen å bli eldre i

Oslo skal være hovedstaden der alle kan bo – hele livet. 
I årene framover vil antallet eldre øke og de vil leve lengre. 
Det betyr også at flere vil trenge hjelp og omsorg.

De aller fleste av oss ønsker å bo i hjemmet vårt så lenge som mulig. 
En moderne eldreomsorg må legge til rette for dette. Om få år vil det være 
langt flere eldre med omsorgsbehov. Skal vi klare å møte dette behovet må vi 
legge om hele omsorgstjenesten. Vi vil at eldre skal kunne velge mellom ulike 
boformer, avhengig av ønsker og behov. Det må bygges langt flere 
omsorgsboliger, private hjem må tilrettelegges for å møte en ny livsfase, og 
vi må ta i bruk ny teknologi. Dette vil bidra til å gi trygghet, selvstendighet og 
valgfrihet for de som bor hjemme og som har omsorgsbehov.

Situasjonen i hjemmetjenesten i Oslo er ikke god nok. Det er ikke tilstrekkelig 
antall ansatte og de gis i liten grad tillit til å utføre oppgavene sine på en faglig 
og forsvarlig måte. Mange eldre opplever også å måtte forholde seg til et stort 
antall ulike personer. Stoppeklokkeomsorg skal erstattes av kvalitet og 
valgfrihet. De eldre skal i langt større grad få bestemme selv hvordan den 
tildelte tiden brukes. Vi skal ansette flere og organisere tjenesten bedre, slik at 
de eldre får færre personer å forholde seg til.

Nye sykehjem skal bygges med små boenheter og lav beboertetthet, og 
korttidsplassene samles i egne helsehus. Det skal være et godt kultur- og 
aktivitetstilbud til beboerne på sykehjem. Tilbudet om rehabilitering i 
helsehusene skal styrkes.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Øke satsningen på den hjemmebaserte omsorgen, og ta i bruk og bidra 
til utvikling av nye teknologiske løsninger slik at flere eldre kan bo 
lenger hjemme

Innføre gratis trygghetsalarm for alle som trenger det

Gjennomføre forsøk med en tillitsreform i hjemmetjenesten hvor de 
ansatte jobber ut ifra et helhetssyn til den enkeltes behov, og ikke kun 
ved måling av enkeltoppgaver

Sikre alle heldøgns omsorgsplass når de trenger det, og øke antall 
korttidsplasser på sykehjem 

Tilrettelegge for omsorg+, et botilbud som tilbyr trygghet, sosialt 
samvær og aktivitet

Sikre reell medbestemmelse over egen hverdag for beboere på 
institusjoner 

Foto: Øivind Haug
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Ansette flere geriatriske sykepleiere på sykehjem og øke antall 
sykehjemsleger

Styrke demensomsorgen med oppsøkende team og tilpassede 
aktiviteter på institusjoner og ved dagtilbudene

Sørge for at frivillighetssentralene og seniorsentrene får gode lokaler og 
gode rammebetingelser

god helse gir livskvalitet

Helse dreier seg om mer enn å spise sunt og mosjonere. Det handler 
også om utdannelse, arbeid, kulturopplevelser, bolig, familie og venner 
og innholdet i hverdagen. For oss er det viktigste å ha en politikk som 
forebygger at folk får dårlig helse.

Oslo har store utfordringer når det gjelder ulikhet i helsetilstand. Forskjellen 
på gjennomsnittlig forventet levetid kan variere med opptil 8 år, og er dermed 
på brutalt vis en illustrasjon på forskjeller i levekår i byen. Dårlig helse rammer 
ikke bare den enkelte, men ofte hele familien. Det er et sentralt mål for 
Arbeiderpartiet å utjevne helseforskjellene i byen.

Samhandlingsreformen gir kommunen et større ansvar for 
helsetjenestetilbudet. Vi vil i samarbeid med frivillige organisasjoner utvikle et 
bedre folkehelsetilbud til byens befolkning gjennom satsing på frisklivssentre i 
ulike former i bydelene. Vi trenger bedre tverrfaglig arbeid mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og et helhetlig forebyggende 
arbeid knyttet til livsstilssykdommer, rus og psykisk helse.

Mange mennesker vil i løpet av et liv oppleve å bli psykisk syke. 
Mange psykiske lidelser kan forebygges, andre kan med tidlig behandling få 
rask helbredelse. Forebygging av psykiske problemer skjer gjennom gode 
fellesarenaer og gode helsetjenester som fanger opp de som sliter. 
Vi vil bygge ut helsestasjoner og skolehelsetjenesten, drive ustrakt 
oppsøkende arbeid, og bygge opp lavterskeltilbud for psykisk helsevern. 
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Oslo Arbeiderparti vil:
Videreføre og utvikle kommunal akutt døgnenhet og legevakt på Aker 
Sykehus

Øke tilgangen til habiliterings- og rehabiliteringstjenester i kommunal 
regi 

Øke antallet psykologer og legespesialister innenfor psykisk helsevern 
med refusjonsavtale, og etablere flere forsøk med lavterskeltilbud til 
psykolog.

Benytte muligheten svangerskapskontroller gir til å fange opp familier 
som trenger bistand og støtte 

Ha helsesøster hver dag på hver skole, og ha god tilgang til psykolog 

Videreutvikle lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske 
helseproblemer 

Foto: Øivind Haug
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tiltak mot arbeidsledighet

Vårt mål er at alle skal kunne klare seg selv. Vi tror på folks kraft og vilje 
til å ta ansvar. Vårt utgangspunkt er at alle mennesker er ulike, men alle 
har noe å bidra med i samfunnet som er verdifullt og nyttig. Derfor skal 
alle bidra.

Alle har evner, ferdigheter og muligheter som er verdifulle. Men ikke alle får 
tatt dem i bruk, fordi de ikke har blitt utfordret eller møtt med anerkjennelse 
eller forventninger. Sosialhjelpsmottakere skal motta et helhetlig opplegg på 
tvers av forvaltningsnivåer. Enkelte kan trenge rehabilitering, kvalifisering og 
tilrettelegging. Dette må skreddersys. Arbeiderpartiet vil ha spesiell 
oppmerksomhet på unge sosialhjelpsmottakere, som skal tilbys egne og 
målrettede tiltak. 

Folk må ikke oppleve at innsatsen styres av byråkratiske regler eller systemer. 
Vi vil isteden ha fokus på resultater og effekt. Kvalitet i norskundervisning, 
praksisplasser som fører til ordinær jobb og god koordinerende innsats er 
viktig. 

Arbeid til alle er det viktigste virkemiddelet mot fattigdom. Svak økonomi 
svekker også muligheten til å delta på fellesarenaer som koster penger, for 
eksempel kultur- og idrettsaktiviteter. Det kan særlig gå utover barn. NAV er 
en viktig arena for å arbeide med familienes helhetlige situasjon, gjennom å 
hjelpe familiene til å øke sine muligheter for inntekt og sikre gode 
oppvekstsvilkår for barna. Dette er godt forebyggende arbeid. 

Oslo Arbeiderparti vil:
Sikre at sosialklienter får rett til aktivitet som leder til yrkesdeltakelse 
eller bedre mestring i hverdagen

At sosialhjelpsmottakere skal tilbys målrettede tiltak om rehabilitering, 
kvalifisering, praksisplass og tilrettelegging

Intensivere innsatsen slik at flere kommer ut i arbeid etter endt 
introduksjonsprogram

Styrke norskopplæringen knyttet til arbeidstreningsarenaer og 
arbeidsplasser
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Utvide voksenopplæringens kapasitet og minoritetskompetanse slik at 
voksne som trenger påbygning og omskolering får dette i rimelig tid

Støtte arbeidsrettede dagtilbud som Fontenehuset

Styrke NAVs arbeid rettet mot unge arbeidsledige

Styrke barneperspektivet og familiearbeidet i NAV 

Foto: Øivind Haug
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En verdig rusomsorg

Arbeiderpartiet vil ha en ruspolitikk som forebygger rusmisbruk og som 
gir god hjelp og behandling til de som utvikler en avhengighet. 
Arbeiderpartiet er opptatt av at mennesker med rusproblemer møtes 
med likeverd og respekt. Hjelp skal tilbys uten at det stilles krav om 
rusfrihet, samtidig som rusfrihet må være et mål for de fleste.

Barn av rusavhengige må få trygge oppvekstsvilkår, og pårørende må vies 
større oppmerksomhet. Tilbudet om hjelp og eventuell behandling til 
pårørende som har behov for det må styrkes. Vi vil ha et kunnskapsbasert 
rusfelt, der vi endrer det som ikke virker og styrker det som virker. 
Gode oppvekstsvilkår er det viktigste rusforebyggende tiltaket. 
Sosial utjevning og fattigdomsbekjempelse er god rusforebygging.

Økt kunnskap, god forebygging og tidlig innsats er sentralt for å redusere 
rusproblemene. Undervisningsopplegget knyttet til rus i Osloskolen må styrkes 
og omhandle mer enn alkohol. Skolenes forebyggingsarbeid må også 
inkludere foreldrene. 

Altfor mange i Oslo sliter med rusproblemer. Mange av dem opplever å bli 
kasteballer mellom ulike offentlige instanser. En særlig utfordring er at mange 
rusavhengige også har psykiatriske diagnoser og lett faller mellom flere stoler 
ved at de er for psykisk syke til rusbehandling, og for rusavhengige til psykia-
trisk behandling. Vi vil at rusavhengige skal få tilbud om behandling den dagen 
de ønsker det. Behandlingen bør skje uten avbrudd. Ansvarsfordelingen 
mellom stat og kommune må ikke stå i veien for at mennesker som trenger 
hjelp, får den nødvendige hjelp. Rusavhengige skal ikke behøve å oppleve at 
saksbehandlingstider eller ventetid til behandling er lang. Vi setter mennesker 
foran systemene. 

Vi ønsker også å etablere egne rustiltak rettet mot unge rusavhengige. Et 
mulig tiltak kan være å etablere et fysisk skille mellom tilbud til unge og tilbud 
til etablerte rusavhengige.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Koordinere samarbeidet mellom stat og kommune bedre for å sikre 
behandling og oppfølging uten avbrudd

Gjøre tjenestene til rusavhengige tilgjengelige og utadrettede og 
dermed tilpasset denne gruppens behov

Etablere flere lavterskeltilbud for rusavhengige, der brukere både får 
helse- og sosialfaglig oppfølging

Fjerne ventetid til kommunale avrusnings-, behandlings- og 
oppfølgingstjenester og sikre kontinuitet i behandlingsforløpet

At Oslo kommune skal søke departementet om å være 
forsøkskommune for heroinassistert rehabilitering for de tyngste 
rusmisbrukerne i Oslo

Etablere egne tilbud rettet mot unge rusavhengige, og tilby egne 
skjermede akutte og langsiktige botilbud 

Bedre tilgang til tannhelsetjenester for tidligere rusavhengige med 
omfattende tannhelseproblemer

At det skaffes koordinator til brukere med behov for sammensatte 
tjenester

Styrke samarbeidet med de ideelle aktørene på rusomsorgsfeltet, og 
med organisasjonene for brukere og pårørende

Utvide tilbudet om sprøyterom og ta i bruk røykerom

Etablere et bredt tverrfaglig samarbeid, også med kriminalomsorgen, 
hvor ulike soningsalternativer vurderes

Opprette et overdoseteam i Oslo som blant annet jobber med 
oppsøkende og skadereduserende tiltak på gateplan, utrykking og 
forebygging av overdoser

Etablere flere spesialboliger til personer med dobbeltdiagnoser, altså 
utfordringer knyttet både til rus og psykisk helse
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Den trygge byen

Oslo er en trygg by sammenliknet med de aller fleste andre storbyer i 
Europa. Likevel er det mange som opplever ulike grader av utrygghet. 
Vi vil at det skal være trygt å bo og være i Oslo, til alle tider av døgnet, i 
gatene og hjemme.

Trygghet skapes av mennesker og av at mennesker tar vare på sine 
omgivelser. Lange vindusløse eiendomsrekker, byområder uten mennesker på 
kveldstid og mangel på næringsvirksomhet på gateplan er faktorer som 
påvirker opplevelsen av utrygghet. Vi vil aktivt bygge byen vår på en måte 
som bidrar til økt trygghet. 

Manglende belysning og mangel på synlig politi i gatene kan påvirke både 
følelsen av utrygghet og den faktiske tryggheten. Vi trenger et mer synlig politi, 
men vi tror ikke at utfordringene kriminalitet medfører utelukkende kan løses 
gjennom mer politi. Den beste måten å forhindre kriminalitet er å forebygge 
at den oppstår. Vi vil derfor styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Vi 
vil satse på SALTO-samarbeidet, som er et samarbeid mellom kommunen og 
politiet, og sikre bedre oppfølging av tidligere kriminelle.

Oslo skal være en romslig og mangfoldig by. Vi vil derfor slå ned på alle 
former for diskriminering og trakassering på basis av kjønn, legning, eller 
etnisk opprinnelse i byen vår.

Vold i familier og nære relasjoner er kriminalitet og et samfunnsansvar. 
Vi ønsker derfor å intensivere kommunens innsats for å motvirke fysisk og 
psykisk mishandling og overgrep. Bekymringsmeldinger må følges opp 
samtidig som barn er på krisesenter. Vi ønsker også å ha egne 
familiekoordinatorer som følger opp familier som har vært gjennom vold og 
overgrep.

Noen jenter og gutter har blitt fratatt sin grunnleggende frihet gjennom 
dyptgripende sosial kontroll og i verste fall tvangsekteskap. Dette er 
uakseptabelt. Vi vil ikke finne oss i at unge fratas sine grunnleggende 
rettigheter. Det er viktig å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme 
blant unge i Oslo, uansett hvilken ideologi som fører dem til aksept av politisk 
motivert vold. En sentral arena for forebyggingsarbeidet er SALTO-prosjektet, 
som forebygger ungdomskriminalitet generelt og rus. SALTO-prosjektet 
samarbeider og koordinerer ulike tiltak og kommunale virkemidler, og har 
kontakt med politiet, for å fange opp ungdom på vei ut i uheldige livsvalg som 
kan føre til kriminalitet. Særlig viktig er det å følge opp fremmedkrigere som 
kommer tilbake til det norske samfunnet.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Aktivt bruke trygghetsindeksen til å målrette innsatsen der behovene er 
størst

Arbeide for et synlig og tilgjengelig politi

Ansette flere Oslo-vakter og støtte opp om Natteravnene, som bidrar til 
trygghet og forebygger kriminalitet

Sørge for mer og bedre belysning i hele byen

Styrke brann- og beredskapsarbeidet i Oslo 

Styrke arbeidet mot vold i familier og nære relasjoner, ved å skape et 
bredt samarbeid mellom kommunen, krisesentrene og politiet

Lage en lokal plan på basis av regjeringens nasjonale handlingsplan for 
arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Sikre at barn og unge som begår kriminalitet eller er i faresonen får tett 
og forpliktende oppfølging av kommunen gjennom SALTO-programmet

Utvide mandatet til SALTO til å også handle om forebygging av 
radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette må innebære økte 
bevilgninger til SALTO, slik at de er rustet for oppgaven. 

At SALTO bygger et nettverk av unge voksne forbilder, med og uten 
innvandrerbakgrunn, som kan brukes som samtalepartnere for unge på 
vei inn i radikaliserte miljøer. Erfaringer fra tidligere EXIT-programmer i 
Norge viser at samtale som verktøy kan få personer til å snu, fra 
radikalisering til demokratiske verdier.

At det legges til rette for nettverk for foreldre med unge i risikosonen 
for radikalisering, der foreldre kan hente erfaringer fra hverandre og få 
kvalifiserte råd. Slike nettverk kan også gjøre at foreldre føler seg 
trygge til å kontakte politiet dersom deres ungdom er på vei inn et 
potensielt farlig miljø. 
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den levende byen

aktivitetsbyen

Vi vil at alle i Oslo skal ha gode muligheter til å delta i idretts- og 
friluftsaktiviteter. Idrett legger grunnlaget for god helse, fellesskap på 
tvers av sosiale og økonomiske skiller og samhold. I Oslo skal det være 
lett å leve aktive liv, uavhengig av fysikk, alder, bakgrunn og økonomi. 
Gode kommunale støtteordninger er en forutsetning for en mangfoldig 
og aktiv idrettsbevegelse.

Oslo skal være en tilgjengelig by for alle innbyggere. Alle skal sikres 
deltagelse og ha like muligheter til å kunne ta del i byens tilbud. Bygninger, 
offentlige rom og kollektivtrafikk skal være tilgjengelig slik at alle kan delta på 
like vilkår.

Oslo trenger flere idrettsanlegg. Vi vil bygge flere nærmiljøanlegg, som 
ballbinger, cricketbaner, skateboardramper og anlegg for skileik. Oslo har 
et særlig ansvar for breddeidretten og for å sikre at barn og unge har gode 
rammebetingelser og god tilgang til anlegg. Mange eksisterende anlegg og 
kunstgressbaner er i for dårlig stand, og vi må sørge for at disse vedlikeholdes 
jevnlig for å hindre forfall.

Antall bad har i mange år stått stille, selv om vi er blitt langt flere innbyggere. 
Vi vil derfor både bygge nye bad, og utvide kapasiteten og åpningstidene ved 
eksisterende badeanlegg. I tillegg vil vi gjenåpne bad som nå er stengt.

I vintersesongen trengs det tilrettelegging for flere skøytebaner og oppkjøring 
av skiløyper i de store byparkene. Vi vil også at marka i større grad 
tilrettelegges for fysisk aktivitet.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Investere i flere idretts- og næranlegg. Dette gjelder særlig 
flerbrukshaller, svømmeanlegg, skianlegg og ishaller

Som hovedregel bygge flerbrukshaller ved nybygg og rehabilitering av 
skoler

Videreføre gratis hall- og baneleie for barn og unge i Oslo kommune

At det skal være gratis å leie skoler som lokaler for barne- og 
ungdomsorganisasjoner

I samarbeid med idretten lage en gjennomføringsplan for investeringer i 
idrettsanlegg som lå inne i planene for OL i 2022

Sette i gang forprosjektering av nytt Jordal Amfi, skøytehall på Valle 
Hovin og idrettshall på Mortensrud

Bygge ny cricketbane med internasjonal standard
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Bygge nytt bad på Stovner, og starte arbeidet med to nye områdebad i 
Oslo sør og vest 

Bygge nytt hovedbad på Tøyen, og gjøre om Frognerbadet til helårsbad

Styrke Lillomarka som friluftslivs- og skiidrettsområde og bygge ut 
Lillomarka Arena som nærmiljøanlegg

Fullføre kyststien langs fjorden 

Sikre at strandsonen er tilgjengelig for allmennheten 

Gjøre det enkelte for frivillige lag og organisasjoner å søke om 
kommunale midler

Sikre støtte til Norway Cup

I samarbeid med idretten utarbeide nye tiltak rettet mot jenter som øker 
rekrutteringen og som bidrar til at jenter er lenger aktive i idretten 

Installere treningsapparater i offentlige parker og grøntområder 

Etablere flere lekeplasser i Oslo
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kulturbyen

De skapende og kreative kreftene som gjør Oslo til en spennende 
kulturby skal få mer rom, og sammen med ildsjeler over hele byen skal vi 
skape en sterkere dugnadsånd gjennom frivilligheten.

Vi ønsker at Oslo også skal være Norges kulturelle hovedstad. Vi trenger 
kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss – som individer og i 
fellesskap. Samtidig er kulturens egenverdi udiskutabel. Derfor skal alle ha 
tilgang til Oslos rike kulturtilbud uavhengig av sosial bakgrunn og etnisitet.

Vi vil støtte opp om det frivillige musikk- og kulturlivet i byen vår, med særlig 
fokus på det lokale kulturlivet i nærmiljøene hvor folk bor. Som et ledd i 
satsningen på Oslo indre øst vil vi skape et «barnas Tøyen». De frivillige 
miljøene skal oppleve at kommunen spiller på lag med dem. 

Kulturskolen er en viktig inngangsport for barn til egen aktivitet og glede over 
kultur videre i livet. Vi vil derfor arbeide med å videreutvikle kulturskolen slik av 
at den når bedre ut i bydelene og til alle barn uavhengig av bakgrunn.  

Folkebibliotekene forvalter et stort og viktig ansvar for å gi alle tilgang til 
kunnskap. Det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika skal være 
spydspissen i å ta i bruk ny teknologi, og må utfordre rammene for hva vi 
tradisjonelt forbinder med et bibliotek. Ved siden av primæroppgavene, skal 
biblioteket også bli en arena for interaksjon og opplevelser. Vi vil også bevare 
og videreutvikle filialene ute i bydelene hvor folk bor. Selvbetjening utenfor 
ordinær åpningstid vil sikre innbyggerne økt tilgjengelighet.  

Oslo Arbeiderparti vil:
Opprettholde minst en bibliotekfilial i hver bydel

Øke tilgjengeligheten til bibliotekene ved å innføre selvbetjening utenfor 
ordinær åpningstid

Sikre videre bruk av det gamle hovedbiblioteket Deichmanske på 
Hammersborg torg som et nytt kulturhus for Oslo med scener, utleie og 
aktivitet til befolkningen i alle aldre
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Opprettholde støtten til Litteraturhuset, med særlig vekt på tiltak rettet 
mot barn og unge

Forenkle og forbedre søknadsprosessene til kommunens 
tilskuddsordninger

Bygge ut kulturskoletilbudet i alle bydeler 

Sikre at korps, kor og andre lokale kulturaktører har tilfredsstillende 
øvingslokaler og lagringsmuligheter på skoler i nærmiljøet

Planlegge for kulturaktiviteter når nye skoler bygges og skoler 
rehabiliteres 

Tillate noen flere sentrumsnære områder å tilby kulturopplevelser som 
kan påvirke lyd- eller gatebildet i korte perioder

Omgjøre Oslo kretsfengsel til et vekstsenter for kultur og næring

Videreutvikle Akerselva miljøpark med unik tilgang til natur og historie

Støtte filmfestivaler, alternative filmscener og produksjonsmiljøer

Etablere en kino for kunst- og dokumentarfilm i Oslo, i samarbeid med 
filmmiljøet.

Opprettholde og videreutvikle Oslo Nye Teater 

Øke vedlikeholdet av Middelalderbeltet for å sikre historien og god 
byutvikling, inkludert ruinene i Gamlebyen. Utvikle og fremme 
Middelalderbeltet til en helhetlig attraksjon og stolthet 

Legge til rette for at det bygges et akvarium i Oslo
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en bedre kommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, 
eiendomsbesittere og utbyggere. Alle Oslos innbyggere trenger tjenester 
levert av kommunen. Vårt mål er å utvikle en serviceinnstilt og fleksibel 
kommune som leverer tjenester av høy kvalitet. Det stiller store krav til 
seriøsitet, ansvarlighet og god framtidsrettet økonomistyring. 
Da trengs det også ubyråkratiske løsninger, tett samarbeid med de 
ansatte, deres organisasjoner og en god arbeidsgiverpolitikk.

Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til byens innbyggere, uavhengig av 
hvem du er, din bakgrunn, hvor du bor eller størrelsen på lommeboka. 
En sterk og moderne offentlig sektor som tilbyr gode, effektive tjenester, er det 
viktigste virkemiddelet for å nå dette målet. Ressursene fellesskapet bruker på 
velferd, bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene. Kvaliteten påvirkes blant 
annet arbeidsvilkårene til de ansatte. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudspro-
sesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneom-
råder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud 
som omfatter alle. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke 
privatiseres eller kommersialiseres.

Arbeiderpartiet vil lede an i arbeidet for å få reell likestilling og bidra til å gjøre 
Oslo til en tolerant og åpen by. Alle skal alle ha de samme rettigheter, plikter 
og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion, funksjonsevne 
eller seksuell legning. Vi vil aktivt bruke Oslo kommunens posisjon som en av 
landets største arbeidsgivere til å oppnå likestilling, inkludering og mangfold 
blant kommunens ansatte. Vi vil aktivt arbeide mot diskriminering av lesbiske, 
bifile, homofile og transpersoner, og åpne for vielse av homofile og lesbiske i 
Rådhuset.
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Oslo Arbeiderparti vil:
Sikre at Oslo kommune utøver et aktivt og godt eierskap og beholde 
eierskapet i viktige selskap som Oslo Sporveier, Hafslund og ECO

Beholde rettigheter til vann- og avløpsnett samt forbrennings/fjern-
varmeanlegg, deriblant anlegget på Klemetsrud, i kommunens regi

Fremme kvalitet, innovasjon og nytenking på alle nivåer i 
tjenesteproduksjonen, blant annet ved å fulldigitalisere Oslo kommune. 

Være en langsiktig, motiverende og forutsigbar arbeidsgiver, og 
tilrettelegge arbeidet for ansatte med funksjonsnedsettelser

Sikre gode og forutsigbare lønns- og pensjonsvilkår for kommunens 
ansatte

Tilby flest mulig hele og faste stillinger, og fjerne ufrivillig deltid

Sørge for at de ansatte har gode norskkunnskaper ved å tilby 
språkopplæring i tilknytning til arbeidet

At kommunens virksomheter skal ta inn lærlinger der det er mulig, samt 
stille krav om lærlinger ved anbudsutsettelse 

Rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til lederstillinger i kommunen

Redusere og kvalitetssikre konsulentbruken i Oslo kommune for å sikre 
at kommunen innehar rett kompetanse og har en effektiv ressursbruk

Bruke kommunens muligheter som stor innkjøper til å stille krav til miljø, 
fagopplæring, og samfunnsansvar ved kjøp av varer og tjenester

Bidra til en opprydning i byggenæringen, ved at kommunen som 
byggherre stiller krav til innsyn i underentreprise, at arbeidet i all 
hovedsak utføres av entreprenørenes egne ansatte, lærlinger i alle 
byggeprosjekter og bedre kontroll og oppfølging av kommunens 
kontrakter

Sikre at alle kommunens kontrakter stiller krav til gode lønns-, 
pensjons- og arbeidsvilkår

Stille krav til høyere miljøstandard, anstendige arbeidsvilkår, lønn og 
ryddige kontraktsforhold i leie-, renoverings- og byggeprosjekter 
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Innføre klare regler om utestengelse fra framtidige og pågående 
oppdrag ved alvorlig brudd på innkjøpsavtale eller arbeidsmiljøloven 

Kontraktsregulere og innføre effektive sanksjoner for å forebygge og 
bekjempe alle former for sosial dumping

Sikre tilstrekkelig antall arbeidsplasser til yrkesvalgshemmede

Beholde ordningen med bydeler i Oslo og styrke lokaldemokratiet. 
Vi vil gjennomføre en gjennomgang av oppgavefordelingen mellom 
bydelene og kommunen

Bedre kommunens økonomiske handlingsrom ved å arbeide for økte 
statlige overføringer til Oslo 
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DEN SKAPENDE BYEN

FRA IDEER TIL ETABLERING

Befolkningsveksten krever større verdiskapning og flere arbeidsplasser. 
Hovedstadens kunnskapsinstitusjoner og det mangfoldige næringslivet 
kan bidra til innovasjon og utvikling, som igjen vil gi arbeid til flere. 
Arbeiderpartiet vil føre en aktiv og miljøvennlig næringspolitikk som 
støtter opp om de innovative miljøene. Oslo må være en aktiv 
næringskommune – med tiltak som bidrar til at forskningsideer omsettes 
til nye bedrifter og produksjon. Arbeiderpartiet vil derfor fremme tiltak 
for bedre rammebetingelser for gründere og etablerere og stille økte krav 
til at statlige virkemidler også omfatter storbyene.

Et godt næringsliv er avhengig av en effektiv kommunal forvaltning. 
Samspillet med offentlige tjenester er avgjørende i et moderne teknologisk 
samfunn. Særlig små og mellomstore bedrifter krever rask saksbehandling. 
Oslo kommune må være en aktiv partner og involvere næringslivet i regel – og 
systemendringer som spesielt angår disse bedriftene.

Arbeiderpartiet vil også legge til rette for de voksende kulturnæringene, som 
kan bidra til å gjøre næringslivet kreativt, innovativt og omstillingsdyktig. 
Et velfungerende næringsliv krever en effektiv infrastruktur, et godt utbygd 
veinett og gode kollektivløsninger. Veksten i varetransporten trenger nye, 
stabile og miljøvennlige transportalternativer. Arbeiderpartiet vil satse på grønn 
varedistribusjon.

Privat tjenesteytende sektor er en næring i sterk vekst og er den næringen 
som sysselsetter flest arbeidstakere i Oslo. Sektoren må få nødvendige 
verktøy og rammevilkår for å stimulere flere seriøse aktører til å etablere seg 
i byen vår og bidra til en sunn utvikling i bransjen. Arbeidslivskriminalitet må 
bekjempes for å unngå ulovlige og konkurransevridende virkemidler, og 
samtidig hindre at helse, miljø og sikkerhetshensyn settes til side. 
Fagutdanning og tilrettelegging for flere lærlingplasser vil gi både økt 
produktivitet og seriøsitet i denne næringen. 
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Oslo Arbeiderparti vil:
Sikre en god etablerertjeneste, der personer som ønsker å starte egen 
virksomhet får god og riktig veiledning til rett tid. Tilbudet må ha 
informasjon på flere språk.

Bidra til utvikling av lokale gründerfond og en egen inkubatortjeneste.

Satse på ungt entreprenørskap i skolen, med mål om at alle skoler 
deltar

At Oslo skal være en god vertskommune for byens kunnskapsmiljøer 
og omsette forskningsresultater til aktiv næringsutvikling

Etablere bedre næringspolitiske samarbeid i Osloregionen og utvide 
Oslo Business Region til flere kommuner og fylker

At Oslo utvikler globale kunnskapsnav innenfor næringene finans, 
helse, miljø, fornybar energi, subsea, maritim og bioteknologi
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Utvikle Oslo Innovation Week til en internasjonalt ledende og relevant 
arena for entreprenørskap, innovasjon og nyskapning

Styrke forsknings – og innovasjonssamarbeid mellom akademia, 
helsesektorer, Oslo kommune og næringsliv for å skape mer effektive 
og brukerorienterte tjenester

Samarbeide med andre kommuner i regionen om utvikling av havn og 
godsterminal for Østlandet som sikrer en miljøvennlig godstransport

Etablere et tverretatlig prosjekt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Opprette samarbeidsfora mellom utelivs- og restaurantbransjen, 
bevilgningsmyndigheter, næringsetaten og politiet

Arbeide for å få mer seriøse forhold i skjenkenæringen

Mindre alvorlige forhold knyttet til skjenkebestemmelsene kan 
bøtelegges som advarsel før eventuell inndragelse av bevilgning

Gi skjenkesteder karantene ved misligheter knyttet til konkursrytteri, 
skattesvindel, hvitvasking, diskriminering og andre kriminelle forhold

Styrke arbeidet gjennom Visit Oslo med å profilere Oslo som 
destinasjon både for tilreisende og egne innbyggere

Profilere Oslo som destinasjon for flere internasjonale kongresser og 
arrangementer, og arbeide for etableringen av et nytt stort 
kongressenter i Oslo

Etablere ny cruiseterminal og sørge for gode kommunikasjonsløsninger 
for passasjerene

Styrke samarbeidet med Oslo Handelskammer

Etablere et sentrumssamarbeid mellom gårdeiere, kommune, 
handels- og servicenæringene for å profilere Oslo sentrum bedre, 
koordinere aktiviteter og sikre bedre varelevering for handelen
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Eiendomsskatt

Vi vil i neste periode gjennomføre en ekstraordinær satsing på 
eldreomsorgen for å sikre at eldre kan bo hjemme lenger. Samtidig vil vi 
sette inn langt større ressurser for å ha nok, gode og trygge 
barnehageplasser. For å finansiere dette vil vi innføre en moderat 
eiendomsskatt. Inntektene skal gå til denne satsingen. 
I denne perioden innføres en moderat eiendomsskatt på tre promille for privat-
boliger, og med et bunnfradrag på 4 millioner kroner.Vi vil starte taksering av 
næringseiendom for å innføre eiendomsskatt. 

Oslo kommunes gjeld øker sterkt og vil fortsette å gjøre det i mange år 
framover. Skal vi få til en helt nødvendig og ekstraordinær satsing på 
eldreomsorgen og barnehagene, er vi helt avhengig av å øke Oslos inntekter.
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valglokaler

Forhåndsstemmelokaler

Fra 10. august til 11. september kan alle innbyggere i Oslo forhåndsstemme.

Forhåndsstemmelokaler finnes over hele byen for eksempel på Egertorget, 
Majorstuhuset, Rådhuset, Grønland Torg og Universitetet.

Alle kan forhåndstemme i samtlige forhåndsstemmelokaler

Valgdagene 13. og 14. september

På Valgdagene kan alle innbyggere i Oslo stemme i byens 104 valglokaler.

Åpningstidene er: 
Søndag 13. september – kl. 13.00-18.00
Mandag 14. september – kl. 09.00-21.00

Så enkelt er det å stemme:

 - Du må ha bodd i Norge i tre år (du trenger ikke å være norsk statsborger)
 - Du må fylle 18 år i løpet av 2015
 - Du må ha med deg legitimasjon eller valgkort

Ønsker du kontakt med oss
www.oslo.arbeiderparti.no   |   24 14 41 50   |   oslo@arbeiderpartiet.no

OSLO ARBEIDERPARTI


