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Våre grunnleggende verdier 

 

Likhet, frihet og solidaritet. 

 

Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den 

enkeltes forutsetninger legger grunnlaget for mangfoldet i kommunen. Ingen 

skal utsettes for diskriminering. 

 

Frihet innebærer den enkeltes rett til å ytre seg og søke å realisere sine mål. 

Politisk frihet er en allmenn rettighet som omfatter stemmerett, tanke-, tros-, 

ytrings- og organisasjonsfrihet. Begrensninger i den enkeltes frihet er knyttet til 

at den ikke kan brukes til å skape ufrihet for andre eller innskrenke deres 

rettigheter. 

 

Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og 

omgivelsene. Dette gjøres gjennom fordeling og utforming av 

fellesskapsløsninger. Solidaritet gjelder både på tvers av og innenfor 

samfunnsgrupper og grenser, og omfatter både dagens og morgendagens 

innbyggere i Oppegård kommune. 

 

 



 

 

Oppegård – kommunen for alle 
 

 

 

� Oppegård skal være en god kommune å bo i for alle 

� Oppegård Arbeiderparti vil bidra til å skape en kommune der hver enkelt har muligheter 

til utvikle sine evner og eget liv. 

� Oppegård skal være en kommune der innbyggerne tar vare på hverandre. 

� Oppegård Arbeiderparti vil ha en sterk offentlig sektor.  

� Vi synes det er riktig å styrke velferden, og vi er villige til å prioritere miljøet, folkehelse, 

omsorg, skole, barnehage og kultur.  

� Alle skal ha adgang til en god, hensiktsmessig og trygg bolig i et trygt miljø i Oppegård. 

 

 

 

Trygg oppvekst med like muligheter 

Det er i barnehagene og i fellesskolen vi lærer hverandre å kjenne og legger grunnlaget for en 

kommune preget av forståelse, fellesskap og like muligheter. 

Oppegård Arbeiderparti vil styrke arbeidet mot mobbing, trakassering og psykososiale problemer i 

barnehage, SFO og skole. 

Et trygt og positivt oppvekstmiljø er avhengig av at barn og unge får allsidig tilbud om aktiviteter i 

nærmiljøet. Lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Vil vi fortsatt arbeide 

for at organisasjoner som aktiviserer barn og unge får gode økonomiske vilkår for å tilrettelegge 

tilbud i nærmiljøet. 

Mange av våre skolebygg og barnehager er nedslitt og trenger opprustning. Vi vil at kommunens 

bygg skal tilfredsstille funksjonelle og miljømessige krav. 

 

BARNEHAGER 

Oppegård Arbeiderparti vil fortsatt sikre kommunale barnehageplasser til alle som ønsker det. Vi vil 

gi et godt tilbud som er tilpasset barna og foreldrene. Tilbudet skal ivareta barnas behov og 

fremme deres utvikling og læring. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� At barnehagetilbudet i Oppegård primært skal være i kommunal regi. 

� Fortsette å arbeide for barnehageplass til alle gjennom å opprettholde full 

barnehagedekning. 



� Sikre kvaliteten i barnehagene ved å ha tilstrekkelig og godt kompetente ansatte i 

barnehagene. 

� At barnehagen i samarbeid med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg, å gi 

grunnlag for allsidig utvikling gjennom lek og læring. 

� Opprettholde reduserte barnehagepriser for lavinntektsfamilier og søskenmoderasjon. 

� At barnehagetilbudet også skal være en nøkkelfaktor for småbarnsforeldres 

yrkesdeltakelse, og stå sentralt i integreringsarbeidet for flyktninger og innvandrere. 

� Ha et godt kulturtilbud i barnehagene. 

 

SKOLE 

Arbeiderpartiet ønsker en skole der elevene blir utfordret og stimulert, der foreldre opplever reell 

innflytelse og innsikt og der lærere har gode og trygge arbeidsforhold. Vi skal ha fokus på kvalitet. 

Dette gjelder ikke minst innholdet i opplæringen, organiseringen av skoledagen, arbeidsmåter og 

lærernes kompetanse. 

SFO-tilbudet må sees i sammenheng med skolehverdagen. Foreldre og elever opplever SFO som 

en del av skolehverdagen, det må også kommunen gjøre. Det må være en helhetlig og god 

kompetanse på de som er ansatte som preger læremiljø og skolemiljøet ved våre skoler. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Fortsette å være en forsvarer for og styrke fellesskolen. 

� At Oppegårdskolen skal gi hver enkelt elev mulighet til mestring og utvikling. Vi vil arbeide 

for mindre grupper og større lærertetthet pr. elev, slik at hver enkelt kan få opplæring 

tilrettelagt for sine behov. 

� At elever som ligger under kritisk grense i grunnleggende ferdigheter, skal få særskilt 

oppfølging. 

� Styrke skolemiljøet gjennom å få flere yrkesgrupper med pedagogisk kompetanse inn i 

klasserommet. 

� SFO skal være et tilbud til alle og sikre deltakelse i kulturaktiviteter, faglig læring fysisk 

aktivitet og gruppeaktiviteter. 

� At personalet i SFO skal ha god pedagogisk kompetanse og tilbys kompetansehevende 

etterutdanning. 

� Tilbudet til kompetanseheving for SFO-personalet må kunne tilbys utover heltidsansatte. 

� At foreldre skal være godt informert og involvert tidlig i endringsplaner som har en 

påvirkning i deres hverdag. 

 

 

Livsglede i alderdommen 

Kommunens eldreomsorg skal primært være i kommunal regi. Det er dårlig bruk av skattepengene 

å legge opp til privatiserte tilbud i tillegg til de kommunale. 

Oppegård Arbeiderparti skal føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre og som sikrer 

valgmuligheter, respekt og privatliv. Vårt mål er å gi den enkelte anledning til å velge tilbud ut fra 



egne ønsker og behov. De som ønsker å bo hjemme skal få hjelp fra kommunen til å gjøre det så 

lenge som mulig. Alle skal få heldøgns omsorgsplass eller sykehjemsplass når de trenger det. 

Oppegårdsamfunnet skal ha en god og tidsmessig eldreomsorg der målet er at den enkelte etter 

ønske skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi skal ha gode seniorløsninger, sykehjem og 

omsorgsboliger. Velfungerende eldresentre skal ha aktiviteter og samvær. 

Oppegård Arbeiderparti vil ha en eldreomsorg og sykehjem der livsglede skal være et 

gjennomgående tema. 

 

Livsglede i våre omsorgstilbud kan måles ved at: 

� Beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. 

� Det legges til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner. 

� Beboerne får komme ut i frisk luft. 

� Beboerne får kontakt med dyr. 

� Det tilrettelegges for sang, musikk og kultur i hverdagen. 

� Det legges en hyggelig ramme rundt måltider. 

� Det er god kommunikasjon med pårørende. 

� Det tilrettelegges for at årstidene blir en naturlig del av sykehjem og institusjonenes 

hverdag. 

(punkter fra stiftelsen "Livsglede") 

 

Seniorene i kommunen representerer en stor ressurs. Mange ønsker å bidra på ulike måter. Disse 

ressursene vil vi ta i bruk. Målet er at ingen eldre skal være ”glemt” eller mangle tilbud og 

utfordringer som passer den enkeltes aktivitetsnivå. Det skal være stimulerende og godt å være 

senior i Oppegård. 

Oppegård Arbeiderparti vil arbeide for at aktivitetstilbudet for eldre styrkes. Vi vil bruke ressurser 

på forebyggende og helsefremmende tiltak, herunder tilrettelagt fysisk aktivitet. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Kommunen skal ha utviklingsplaner som møter behovet for rehabilitering og bygging av 

heldøgns bo- og omsorgsplasser. 

� At kommunen skal ha kontroll over utviklingen av behovet for omsorgstjenester, ved å ha 

klare planer og å gjennomføre de. 

� At eldreomsorgen primært skal være i kommunal regi og sikre alle eldre en god omsorg. 

� Sikre sykehjemsplass til alle som trenger det. 

� Vi vil arbeide for å styrke aktivitetstilbudet i sykehjem og hjemmebasert omsorg. 

� Sikre tilstrekkelig bemanning med nødvendig kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten. 

� Styrke aktivitetstilbudet i sykehjem og hjemmebasert omsorg. 

� Styrke den kommunale tjenesteproduksjonen ved å avvikle fritt brukervalg. 

� At tilsatte i pleie- og omsorgstjenesten skal ha god og relevant språkkunnskap for å kunne 

kommunisere med de eldre. 



� Forbedre kommunale tjenester gjennom en positiv dialog med de ansatte, brukere og 

pårørende framfor privatisering og anbud. 

� Sikre tryggheten til mottakere av hjemmebaserte tjenester ved at alle har en ansvarlig 

kontaktperson i de utøvende tjenestene. Og vi vil gi gratis trygghetsalarm til de som trenger 

det. 

� Tilrettelegge for et fortsatt aktivt eldreråd i Oppegård kommune, slik at den betydelige 

kompetanse eldrerådet utgjør kan nyttes til beste for alle. 

� Være en aktiv pådriver til å finne og utvikle alternative boformer for de eldre i kommunen. 

� Gi et godt dagtilbud til de eldre som trenger det. 

 

 

Omsorg og helse 

Vi skal utvikle et godt helsetilbud til alle, gjerne gjennom regionale løsninger og spesielt innenfor 

psykiatri og rus og med særlig vekt på ungdom og psykisk helse. Det kommunale barnevernet skal 

styrkes ikke minst gjennom et godt faglig miljø. 

Det er fortsatt viktig at barnevernet synliggjøres som en god tjeneste som kan gjøre en stor 

forskjell for barn i oppvekst. 

Ensomhet og mangel på medmenneskelig kontakt kan være betydelig for mange. 

Frivillighetssentralen er en viktig samarbeidspartner som gir et betydningsfullt bidrag for å formidle 

kontakt mellom mennesker. Vi vil legge forholdene til rette, både praktisk og økonomisk, for driften. 

Forebygging skal også omfatte en restriktiv skjenkepolitikk, friskliv og idrett og tilrettelegging av 

arenaer for lek og samvær. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Videreutvikle og styrke skolehelsetjenesten. 

� Sikre større forutsigbarhet og bedre tilgjengelighet i tilbudet til ungdom med psykiske og 

sosiale problemer. 

� Bedre tilbudet innenfor ungdomspsykiatrien, og etablere nettverksløsninger for disse, med 

oppfølging også etter fylte 18 år. 

� Gi familier med funksjonshemmede barn en god avlastningsordning. 

� At Oppegård kommune fortsatt skal ha et helhetlig ansvar for å sikre oppfølging av barn og 

ungdoms oppvekstmiljø. 

� Arbeide for å utvikle samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten i kommunen. 

� Sikre at alle innbyggere har tilfredsstillende helsetilbud og en stabil fastlegeordning. 

� Arbeide aktivt for felles regionale løsninger, i samarbeid med helseforetakene om etablering 

av et lokalmedisinsk senter i Follo. 

� Ha opprettet en egen avdeling som gir god omsorg ved livet slutt (palliativ) avdeling for våre 

innbyggere i Follo. 



� At alle som er avhengige av sosialhjelp over lengre tid skal få aktiv hjelp til å skaffe seg 

inntektsgivende arbeid. Kommunen skal gi de som trenger det tilbud om å delta på 

kvalifiseringstiltak. 

� Øke livskvaliteten for rusmisbrukere ved å gi et godt helsetilbud og ha 

rehabiliteringsordninger som kan skape rusfrihet. 

� At dagens restriktive skjenkepolitikk opprettholdes. 

� At kommunen skal sørge for tilrettelagte boliger med nødvendig bemanning for å sikre en 

god oppfølging av psykiatriplanen. 

� Utvikle videre modeller for brukermedvirkning. 

� Sikre tilstrekkelig bemanning med nødvendig kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten. Vi 

vil styrke innsatsen for å rekruttere og beholde kompetent pleie- og omsorgspersonale. 

 

 

Arbeid og verdiskapning 

Oppegård kommune har en høyt utdannet befolkning, strategisk beliggenhet i forhold til Oslo, 

Gardermoen og Rygge. Dette er fortrinn i arbeidet med å tilrettelegge for et livskraftig næringsliv. 

Oppegård Arbeiderparti vil skape forutsigbare rammevilkår både for eksisterende 

næringsvirksomheter og for nyetablerere. Dette vil vi gjennomføre både i kommunens egne 

virksomheter og ved et sterkere regionalt samarbeid. Målet er å øke antall arbeidsplasser. 

Kommunen skal være en fleksibel samarbeidspartner, og ikke et byråkratisk hinder for 

næringslivet. 

Oppegård Arbeiderparti vil styrke lærlingeordningen i kommunale og regionale virksomheter. 

Vi vil at offentlige virksomheter skal gå foran i arbeidet med likestilling, mangfold og bekjempe 

sosial dumping. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Øke rekrutteringen til stillinger i helse og omsorgstjenestene gjennom å tilby 

heltidsstillinger. 

� Redusere bruken av ufrivillig deltidsansatte og midlertidige ansatte vikarer i Oppegård 

kommune. 

� Øke kvaliteten innen helse og omsorgstjenestene gjennom flere heltidsstillinger. 

� At kommunen som arbeidsgiver skal ha som mål å beholde seniormedarbeidere slik at 

deres kompetanse kan brukes til beste for kommunen. 

� Øke inntaket av lærlinger i Oppegård kommune. 

� Styrke apparatet rundt lærlingeordningen i kommunen. 

� Påse at leverandører ved anbud har lærling ordning, og kan dokumentere arbeid mot 

sosialdumping. 

� Videreføre satsningen på Ungt Entreprenørskap. 

� Gjøre det enklere å etablere ny virksomhet, som ivaretar mangfoldet. 

� Sikre offentlig eierskap til kommunens infrastruktur. 



� Utvikle arenaer der næringslivets parter kan delta i kommunens planarbeid. 

� Videreutvikle samarbeidet med lokalt næringsliv. For å skape lokale arbeidsplasser og gi 

gode rammebetingelser. 

 

 

Folkehelse og like muligheter – i kultur og idrett 

Det arbeid som skjer i kommunens mange frivillige lag og organisasjoner innen bl.a. kultur, kunst 

og idrett bidrar til å gjøre Oppegård rikere, og har stor betydning for folks engasjement. Vi mener 

det er viktig å ta vare på og styrke det mangfold av aktiviteter som skjer i frivillig regi i kommunen. 

Vi vil satse på å gi barn og unge god tilgang til kulturopplevelser. 

Alle innbyggere skal ha mulighet til å delta i idrett og annen fysisk aktivitet ut fra egne ønsker og 

behov. Idretten må derfor gis gode vilkår på alle plan. 

Oppegård Arbeiderparti vil ha fokus på folkehelsearbeidet. Alle politiske beslutninger skal tas i et 

folkehelseperspektiv, eksempelvis skal bruken av kommunal infrastruktur være tilpasset alle 

brukere (universell utforming). 

Kommunen skal drive et aktivt folkehelsearbeid og gjennom tidlig innsats forebygge sykdom og 

lidelser. 

Oppegård Arbeiderparti vil tilrettelegge for og videreutvikle en nær dialog med frivillig sektor. Dette 

bør skje blant annet gjennom faste kontaktpunkter mellom frivillighetens organisasjoner og 

politiske organer. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Tilrettelegge og satse på initiativ og gjennomføring av tiltak å øke egenutvikling og 

momenter som fremmer folkehelse. 

� Tilrettelegge og vedlikeholde møteplasser og aktivitetstilbud. 

� Sette folkehelsearbeidet i sentrum av alle kommunale tilbud. 

� Styrke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner innenfor helsesektoren. 

� Følge opp prinsippet om universell utforming i alle offentlige bygg. 

� Støtte idretten i kommunen med å ha en god anleggskapasitet. 

� Videreutvikle en tydelig og forutsigbar frivillighetspolitikk. 

� At kommunen skal stimulere frivilligheten gjennom å tilrettelegge for og forenkle 

organisasjonenes hverdag. 

� Etablere størst mulig forutsigbare økonomiske tilskuddsordninger og leiebetingelser. 

� At initiativ fra frivillige skal møtes på en positiv måte med anerkjennelse og tillit. 

� Utvide og utvikle Oppegård kulturskole slik at den har et tilbud til alle barn som ønsker det. 

� Arbeide for at Oppegård kulturskole og idretten gir tilbud til skoleelever i SFO-tiden i større 

grad enn i dag. 

� Styrke bibliotektjenesten ved ytterligere å utvide tilgjengeligheten. 

� Være aktiv i arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom fylket og kommunene for 

derved å styrke det regionale kulturlivet. 



� Støtte barn og unges egne initiativ til aktiviteter for fellesskapet. 

� Verne om fritidsklubbene som er en av kildene til barne- og ungdomskulturen i kommunen. 

� Fortsette å ha en positiv holdning til å ta imot og integrere flyktninger til kommunen. 

� Stimulere til etablering av flere møteplasser for inkludering for alle i nærmiljøet. 

� Arbeide for økt deltagelse fra barn og voksne med minoritetsbakgrunn i  

fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter. 

� Styrke tilbudet til frivillige organisasjoner som arbeider med integrering. 

 

 

Klima og Miljø  

Oppegård kommune skal preges av et godt miljø og ren natur. Det biologiske mangfoldet må tas 

vare på. Aktivitetene og måten vi tenker på må derfor gå i en miljøvennlig retning. Vi vil ta vare på 

grøntområdene og strandsonene i kommunen, og sikre innbyggerne tilgang til disse bl.a. gjennom 

etablering av et nettverk av sykkel- og turstier. 

Kollektivtrafikken i Oppegård skal utvikles til et bedre alternativ enn bilen. 

Kommunale bygg skal være energiøkonomiske og klimanøytrale. De skal være forbilder når det 

gjelder strømforbruk og bruk av alternative energikilder. Gjennom utbyggingsavtaler vil vi 

gjennomføre en mer miljøvennlig utbygging. 

Oppegård Arbeiderparti ønsker en avfallshåndtering med bruk av resirkulering og miljøvern. 

Oppegård Arbeiderparti vil ha fokus på økt gjenvinning og gjenbruk. Restavfallet må gis en 

miljømessig sluttbehandling. 

Vi vil gjøre det enkelt for folk å være miljøvennlige i hverdagen, og sikre alle tilgang til natur og 

friluftsopplevelser. Nettverket av stier og gangveier i vår grønne kommune må gjøres attraktive å 

bruke. Det å gå eller sykle må bli ett naturlig framkomstmåte i hverdagen til og fra hjem, jobb, 

skole, barnehage eller kollektivknutepunkter. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Prioritere videre utbygging langs jernbane og kollektivknutepunktene, og derfor ikke åpne 

for utbygging av Svartskog i kommuneplanperioden. 

� Merke snarveier og stier i nærmiljøet slik at de blir mer tilgjengelig. 

� Følge opp gå-strategien med konkrete tiltak. 

� Legge til rette for at flere skal reise med buss og tog til arbeid og skole. 

� Realisere aktivitets -og turstien rundt Kolbotnvannet. 

� Følge opp de realiserte tiltak fra sykkelstrategien og sørge for at hovedsykkelveinett kan 

brukes om vinteren. 

� Planlegge nye kollektivknutepunkt med ett nett av gangveier og sykkelveier og sykkelhotell. 

� Verne om tilgangen til fjorden og marka for alle innbyggere. 

� Verne om markagrensen. 

� Sikre grønne drag og grønne lunger i kommunen. 



� Arbeide for at vannkvaliteten i Kolbotnvannet blir bra gjennom raskere utskifting av 

avløpsledninger. 

� At kommunens administrasjon og tjenester drives med minst mulig miljøpåvirkning, 

gjennom satsing på nettbaserte løsninger, miljøvennlige produkter, energieffektivisering og 

miljøvennlig transport. 

� Utarbeide planer og tiltak for klimastilpassinger for overvann på nye og eksisterende boliger 

og eiendommer for å hindre forurensning fra overvann til Kolbotnvannet og vår 

drikkevannskilde Gjersjøen. 

� Kartlegge risikoområder for urban flom, utarbeide retningslinjer for overvannshåndtering. 

� Stille krav til regulerings -og byggesaker om fordrøying og infiltrasjon av overvann. 

� Arbeide for at innbyggere og ansatte i Oppegård kommune skal ha kunnskap om prosesser 

som skaper klimaendring, de sosiale og økonomiske konsekvensene av endringene og ha 

kjennskap til de viktigste metodene for reduksjon av klimagasser. 

� At Oppegård kommune skal gjennomgå alle sider ved kommunal drift med tanke på å kutte 

i kommunens utslipp av klimagasser. 

� At kommunale bygg skal være forbilder når det gjelder strømforbruk og bruk av alternative 

energikilder. 

� Arbeide for at det bygges boliger som er energiøkonomiske, med alternative energikilder. 

� Arbeide for å gjøre det lettere å velge miljø- og klimavennlige løsninger for å redusere eget 

forbruk og praktisere gjenbruk og kildesortering. 

� Bruke det kommunale eierskapet i avfallsselskap for best mulig materialgjenvinning av 

avfall, fremfor forbrenning. 

� Etterspørre regional koordinering og samarbeid blant kommunale enheter og bedrifter i 

klimaarbeidet. 

� Stimulere til matdyrking til eget forbruk gjennom å tilrettelegge for dyrking og 

flerbruksområder på kommunal eiendom ved etablering parsellhager i kommunen. 

� Trekke kommunal driftsmidler ut av banker, fond og forsikringer som er involvert i kull, olje 

eller gassvirksomhet. 

� Plassere kommunes investeringer i grønne fonds, fornybar energi og grønt næringsliv. 

� Fortsatt arbeide for bedre løsninger for godstrafikken på Østfoldbanen, slik at 

støyforurensning i boligområdene reduseres. 

 

 

Bolig til alle 

Oppegård Arbeiderparti vil at alle skal kunne disponere en god og egnet bolig i et godt og trygt 

bomiljø. 

Prisen på boliger i kommunen er høy. Det kan derfor være vanskelig for mange å kjøpe egen bolig. 

Oppegård Arbeiderparti vil stadig være på søk etter ordninger som gjør det mulig for unge eller 

boligsøkende som ikke kan stille en større oppspart formue. 

Kommunen har utleieboliger å tilby innbyggere som har behov for dette. 



Ikke alle disse boligene har en akseptabel standard på grunn av etterslep på vedlikehold. 

Oppegård Arbeiderparti aksepterer ikke at innbyggere i vår kommune skal leve under slike forhold. 

Vi ønsker å følge opp det ansvar som kommunen har som utleier og realisere de planer som ligger 

i rehabilitering og vedlikehold av disse boligene. 

Gode utbyggingsavtaler sikrer fellesskapets interesser. Avtalene må ikke brukes slik at de gjør 

prosjektene dyrere eller slik at de kommer i konflikt med kommunens utøvelse av 

reguleringsmyndigheten. 

Oppegård Arbeiderparti vil verne om de få grønne områdene vi har i Oppegård, derfor må nye 

byggeprosjekter være som fortetning rundt kollektivknutepunktene vi allerede har. 

Vi vil prioritere videre utbygging i fortettingsområdene som er anvist i kommuneplanen, herunder 

kommunens sentra. Vi ser ikke behov for, og vil derfor ikke åpne for, utbygging på Svartskog i 

kommuneplanperioden. 

Om ikke de økonomiske rammer tilspisses av underskudd i kommunebudsjettene, vil vi ikke 

innføre eiendomsskatt i perioden. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Gjennomføre de planer på vedlikehold som foreligger slik at våre utleieboliger har en 

standard vi kan være stolte av i vår kommune. 

� Samarbeide med kommunene og boligkooperasjonene i Follo for bygging av rimelige 

boliger. 

� At kommunen skal kunne tilby rimelige boliger som må være tilrettelagt for ulike grupper. 

� Utleieboliger må også være en del av utbyggingsplanene. 

� Styrke bygging av boliger for ungdom gjennom å se muligheter for tilrettelegging i særskilte 

boligprosjekter. 

� At kommunen skal benytte ordninger for bostøtte og boligtilskudd for å bedre situasjonen 

for økonomisk vanskeligstilte. 

� At flest mulig av nybygde boliger skal ha livsløpsstandard. 

� Stille krav om variert boligsammensetning ved større utbygginger, for å sikre god spredning 

i alder og sosial tilhørighet. 

� Stille krav om universell utforming slik at alle sikres god tilgjengelighet. 

� Fortette og fornye boligmassen i stedet for å bygge ned de grønne områdene vi har igjen. 

� Samarbeide med lokale boligbyggelag for å sikre en variert sammensetning av både 

selveier og utleie-boliger. 

� Sørge for at sentrumsfortetning også inneholder arbeidsplasser, ikke bare butikker og 

boliger. 

� Legge inn krav i nye reguleringsplaner om boligforvaltning. 

� Prioritere videre utbygging langs jernbanen og kollektivknutepunktene, og derfor ikke åpne 

for utbygging på Svartskog i kommuneplanperioden. 

 

 



Oppegård i utvikling 

 

KOMMUNEREFORM/KOMMUNESTRUKTUR 

Kommunereformen kommer til å forandre Norgeskartet. Endringer i dagens kommuneinndeling er 

nødvendig for å sikre fremtidige velferdstjenester i funksjonelle og bærekraftige kommuner. 

Endringer i kommunestrukturen skal bygge på lokale ønsker. Disse vil bli utredet frem i mot valget. 

Oppegård arbeiderparti vil i prosessen arbeide for at oppegårdsamfunnet skal oppnå et sterkt og 

solidarisk fellesskap som skal gi frihet og trygghet for den enkelte. Vi har som mål at innbyggerne 

fortsatt skal ha reell makt over lokal utvikling. Oppgavene skal i fremtiden også løses på et 

folkevalgt nivå nærmest mulig våre innbyggere og med mindre behov for statlig detaljstyring, 

interkommunale løsninger og privatisering av kjernetilbudene. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen i arbeidet med kommunereformen. 

� Sikre at arbeidet skjer på tvers av profesjoner, sektorer, forvaltningsnivåer i et samarbeid 

med næringsliv, frivillige og pårørende. 

� Bruke Follo-rådet og Kommunenes sentralforbund rådgivende organer i arbeidet med å 

finne nye løsninger. 

� Sikre et fremtidig sterkt lokaldemokrati som tar ansvar for sentrale kjerneoppgaver. 

� Sikre at alle i Oppegård i fremtiden har de samme mulighetene til et likeverdig offentlig 

tjenestetilbud. 

 

REGIONAL UTVIKLING 

Oppegård kommune skal utvikles som en del av Follo-regionen parallelt med kommunereformen. 

Samhandlingen med regionen, fylket og statlige myndigheter skal intensiveres og det skal vises 

dristighet og nytenkning i arbeidet. Arbeidet skal primært omfatte arealforvaltning, næringsutvikling, 

boligbygging, samferdsel og miljø. 

Interkommunalt samarbeid er ikke nødvendigvis et fullgodt alternativ til større, robuste kommuner. 

Det kan føre til mer kompleks forvaltning og svekkelse av demokratiet og kontroll fordi viktige 

beslutninger flyttes fra folkevalgte organer til interkommunalt samarbeid. Målet med arbeidet skal 

derfor være en bærekraftig utvikling innenfor en ny kommunestruktur med et arealeffektivt 

utbyggingsmønster som sikrer vern av naturgrunnlaget, miljøvennlige transportløsninger og et godt 

liv for regionens innbyggere. 

Oppegård Arbeiderparti vil: 

� Arbeide aktivt for å styrke det regionale samarbeidet. 

� Finne løsninger som bidrar til å styrke livskvaliteten og utvikling for regionens innbyggere. 

� Finne løsninger som fremmer næringslivet i regionen. 

� Finne fellesløsninger som også sikrer lokal demografisk kontroll over tjenesteproduksjonen. 


