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Her vi bor
Sagene bydel skal være et godt sted å bo i hverdagen; de dagene hvor unger
skal leveres til barnehage og skole og man skal komme seg på jobb. For de
dagene trenger vi gode barnehager, en skole som tar vare på ungene våre og
gode sykkelveier for de som vil sykle til arbeid.
Sagene skal være bydelen for helg og fritid. Parkene skal være vedlikeholdt
og opplyste, med treningsapparater, skiløyper om vinteren og badeplass ved
elva. Det skal være teater og festivaler. Åpent bibliotek, idrett og frivillighet.
Det skal være mange dager hvor det skjer ting som gjør bydelen vår til et
spennende sted å bo – og et spennende sted å besøke.
Bydelen vår skal være et godt sted å leve hele livet, med omsorg for de som
trenger det når de trenger det - fra helsestasjon for barn til eldreomsorg som
gjør det mulig å bo hjemme så lenge man ønsker og kan – og sykehjemsplass
som venter når det ikke går lenger.
Dette er nabolaget vårt. Vi har bygater med kafeer, butikker og liv. Vi har de
grønne løkkene og parkene. Vi har folk fra hele landet og hele verden – i alle
aldre. Sagene er mulighetens bydel.

kandidater sagene arbeiderparti:
1. Helge Stoltenberg

12. Lillian Rognstad

2. Eli Skartlien

13. Espen Risholm

3. Jørgen Foss

14. Nina Eliasson

4. Torill Johnsen

15. Shahram Ariafar

5. Jens Knapstad

16. Anne Britt Granaas

6. Therese Karlsen

17. Tor Ivar Nilsen

7. Genc Shala

18. Eva Qvist

8. Eli Eriksen Sveen

19. Per Overrein

9. Kjell Bakken

20. Sara Warholm

10. Anette Helleborg

21. Karina Hellum

Raymond Johansen

Helge Stoltenberg

- Byrådslederkandidat

- BU-lederkandidat

11. Trond Jensrud
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sagene bydel er grønn, miljøvennlig og har et godt nærmiljø

Oppmuntre til uteservering i parker i bydelen og vil ha flere benker,
stoler og bord i parkene våre
Videreføre muligheter for å bruke grønne arealer til å dyrke mat i
bydelen gjennom dyrkingskasser, bikuber, minihager o.l.

Sagene bydel skal være en miljøvennlig bydel. Det skal være enkelt for
beboerne å ta miljø- og klimavennlige valg i hverdagen. Vi vil ta vare på
bydelens «grønne soner», med parkene, områdene langs elva og mindre
løkker til glede for en stadig økende befolkning.

Bevare Akerselva, parkene, løkkene og andre grønne områder

Bekken som renner gjennom Iladalen skal frem i dagen
Utvikle Akerselva miljøpark til glede for bydelens befolkning. Vi vil
arbeide for nye og spennende måter å bruke elva på som f.eks. å bruke
energien i elva til et minikraftverk
At attraksjoner langs elva skal merkes i samarbeid med
Arbeidermuseet
Vi vil ta vare på “de grønne sonene” og nærmiljøet i fremtidige
byutviklingsprosjekter

Stadig flere flytter til vår bydel. Sagene Arbeiderparti mener derfor et det er
viktig at vi får flere parker, løkker og grønne områdver. Parkene våre skal tas
vare på og forbedres. Akerselva er bydelens livsnerve. Den skal vi verne om
og bruke.

sagene Arbeiderparti vil:
Bevare de grønne områdene i bydelen. Vi vil være meget restriktive når
det kommer til å bruke grønne arealer til andre formål. Om noen grønne
områder bygges ned må de erstattes med like gode grønne arealer
Kartlegge arealer som i dag kunne blitt brukt til flere parker og løkker og
gjøre disse tilgjengelige
Prioritere hensynet til sammenhengende grøntarealer i utviklingen av
bydelen
Bidra til at barns lekearealer skal være gode og varierte
Sørge for flere toaletter i parkene i bydelen
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Ikke bil, men kollektiv, sykkel og gange
Satse på trafikksikkerhet blant annet med fartsdumper og
enveiskjøringer og at kryss utbedres slik at de blir mer trafikksikre
Vi er omgitt av sterkt trafikkerte veier. Det utsetter oss for både forurensning
og støy. Sagene Arbeiderparti vil ha tiltak for å redusere utslippene fra
biltrafikken. Vår bydel har en sentral beliggenhet i byen vår og har et stort
potensiale for mest mulig miljøvennlig transport. Vi vil både ha nye
kollektivtilbud og utvide de eksisterende. Det må være lett og enkelt å velge
kollektivt.

Tydelig merke skoleveiene
Ha bedre vedlikehold av kommunale veier
Jobbe for støymålere i bydelen og sette i verk tiltak i områder hvor
støyen er plagsom

Bydelen vår ligger også så sentralt til at det å gå eller sykle til jobb er et mulig
valg for mange, om det legges til rette for det. Det krever at vi har et
sammenhengende sykkelveinett og at gang- og sykkelveier er
vedlikeholdt, måkt skikkelig om vinteren og har god belysning når det er mørkt
ute.

sagene Arbeiderparti vil:
Lage en gå- og sykkelplan for bydelen hvor målet er fjerne flaskehalser
og forbedre tilgjengeligheten
Bygge ut sykkelveinettet i bydelen gjennom at det etableres fire
hovedsykkelveier gjennom bydelen (nord/sør over Sandaker/Torshov,
nord/sør over Bjølsen/Sagene, vest/øst øvre del av bydelen og vest/øst
nedre del av bydelen)
Framkommelighet og trygghet for syklister må økes gjennom f.eks.
røde sykkelfelter, merking av sykling mot kjøreretning, bruk av speil i
hårnåler og merking av trygg rute
Kapasiteten på kollektivtrafikken må holde tritt med befolkningsveksten
Ha servicelinjer i bydelen
Ha flere ladepunkter for el-biler og etablere tankstasjoner for hydrogen
og biodrivstoff
Etablere miljøgater med lav hastighet
Foto: Øivind Haug
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Ikke ressurser på avveier

Renere og penere bydel

Det som er søppel for noen kan være nyttig for andre. Vi vil finne gode
ordninger som gjør det mulig å både gjenbruke og bytte ting. Bydelen er en
naturlig tilrettelegger for slike ordninger og Sagene Arbeiderparti vil sørge for
at dette arbeidet styrkes. Bydelen må gjøre det lett å kildesortere, også for de
som ikke disponerer bil.

Skal vi få en bedre og hyggeligere bydel trenger vi bedre luft og søppelfrie
gater. Det er viktig at det legges til rette slik at man kan benytte miljøvennlig
oppvarming både i private hjem og i bedrifter slik at utslipp til luft reduseres.

sagene Arbeiderparti vil:

sagene Arbeiderparti vil:

Etablere minst en ny minigjenbruksstasjon
Legge til rette for kompostering av avfall
Opprette en bruktbutikk og reparasjonsverksted, gjerne i samarbeid
med frivilligheten

Gatene må feies og vaskes oftere og det må ryddes søppel både langs
veier og i parker
Tagging skal fjernes raskt gjennom et eget lokalt prosjekt

Frivilligheten skal oppmuntres til flere loppemarkeder

Det skal opprette Grønn patrulje som skal sørge for at vi har en ren,
pen og ryddig bydel. Dette skal gjøres i samarbeid med NAV og fungere som arbeidstrening

Starte et prosjekt sammen med dagligvareforretningene i bydelen om
reduksjon av matkasting

Bydelen skal ansette egen parkforvalter. Parkforvalteren skal i tillegg ha
ansvar for generell rydding i bydelen og lede grønn patrulje
Etablere søppelsortering i parkene
Oppmuntre til å bytte ut oljefyrer
Kommune og bydel skal bytte ut alle oljefyrer i sine bygg
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Gode nærmiljøer

En god bydel å vokse opp i

Det er fremdeles utbyggingsmuligheter i bydelen. Det er flott at flere skal få bo
i vår bydel. Sagene bydel vil bidra til å fortette mer fordi vi dermed kan spare
grønne arealer i byen, og fordi dette gir muligheter for miljøvennlig transport.
Dette skal imidlertid ikke gå på bekostning av bokvaliteten og de gode
nærmiljøene som vi har i bydelen.

Bydel Sagene har fått mange flere småbarnsfamilier de siste årene. Denne
utviklingen vil fortsette. Vi er også en bydel med særskilte utfordringer for barn
og unge og utfordringer knyttet til fattigdom. For oss er det derfor viktig at vi
har en fremadrettet politikk som skal gi best mulig oppvekst for alle bydelens
barn og unge. Bydel Sagene har et stort behov for gode barnehager og skoler,
en solid helsestasjon, dynamiske ungdomstiltak og et velfungerende
barnevern.

En god start på livet

sagene Arbeiderparti vil:
At naboene skal bli hørt i plan- og byggesaksbehandlingen før
bydelsutvalget fatter sin beslutning
Sørge for at konsekvensene for nabolaget og nærmiljøet blir godt belyst
i alle nye utbyggingsprosjekter og nye prosjekter skal bidra til mer og
bedre leke- og rekreasjonsarealer og trivelige nærmiljøer
Jobbe for at det bygges flere store leiligheter i bydelen slik at
barnefamilier kan bli boende i bydelen, gjennom krav til nybygg og ved
tilskudd og rådgivning ved sammenslåing av små leiligheter
At grønne tak og bruk av solceller skal vurderes i alle nye prosjekter

Arbeiderpartiet har tidligere gjennomført et nasjonalt løft for å sikre full
barnehagedekning. I det borgerlige styrte Oslo venter likevel 1600 på
barnehageplass. I Sagene er køene korte, men barnehagene kan og skal
likevel bli bedre. Vi vil nå kjempe for at barnehagen skal bli best på kvalitet.
Arbeiderpartiet vil jobbe for at bydel Sagene kan skilte med nok, trygge og
gode barnehager. Det skal være kort vei til nærmeste barnehage og søsken
skal kunne gå i samme barnehage. Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan
oppleve lek, mestring og læring, samtidig som folk kan kombinere arbeid og
familie.

sagene Arbeiderparti vil:

Oppmuntre til at alle nybygg i bydelen har passivhusstandard

Jobbe for gratis kjernetid til alle 3-5 åringer

Kreve at det stilles lavenergikrav ved rehabilitering

Satse på kvalitet i barnehagene og at det ansettes flere pedagoger og
førskolelærere
Satse på de ansatte i barnehagene og gi de mulighet til etter- og
videreutdanning
Sette inn vikarer i de kommunale barnehagene når ansatte er syke
Aktivt rekruttere utsatte barn til barnehagene
Beholde Åpen barnehage som et lavterskeltilbud
Jobbe mot salg av kommunale barnehager
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Kunnskap = muligheter

Attraktiv ungdomstid

Vi vil ha en skole som gir like muligheter for alle uansett sosial bakgrunn.
Vi mener det er bra at barn med forskjellig bakgrunn går på samme skole.
For Sagene Arbeiderparti er det viktig at bydelens skoler samarbeider tett og
godt med andre av bydelens virksomheter slik at vi kan sikre at alle barn får
en best mulig oppvekst. Arbeiderpartiet har tidligere vedtatt en times fysisk
aktivitet hver dag for skoleelever. Sagene Arbeiderparti vil gå foran og
iverksette dette i samarbeid med idretten.

Sagene Arbeiderpartiet skal være en garantist for opprettholde et allsidig
ungdomstilbud i bydelen og sørge for at ungdomsklubber ikke legges ned.
Bydelens frivillige organisasjoner gir en rekke tilbud for befolkningen.
Vi vil fortsette arbeidet med å legge til rette for og samarbeide med
frivilligheten. For å kunne sikre gode ungdomstiltak er det viktig at samspillet
mellom bydelsadministrasjonen, SALTO, barnevernet, frivillige organisasjoner
og fritidsklubbene er god. Dette vil bidra til en helhetlig ungdomssatsing.

sagene Arbeiderparti vil:

sagene Arbeiderparti vil:

Sørge for trygg overgang fra barnehage til skole gjennom samarbeid
mellom bydel, barnehage og skolene
Senke prisene i Aktivitetsskolen og gi rabatt til barn med språklige
utfordringer
Fortsette prøveprosjektet med gratis skolefrokost og utvide dette til alle
skolene i bydelen
Starte et samarbeidsprosjekt om sunne kostholdsvaner mellom
skolene og Sagene Frisklivsentral
Jobbe for mer fysisk aktivitet i skolene og i aktivitetsskolen gjennom
samarbeid med idrettslagene i bydelen
Starte forsøk med en times fysisk aktivitet i skolen
Bygge en ny skole i bydelen med flerbrukshall
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Ung Media, Ung Metro, Metropolen og Torshovdalen aktivitetshus skal
beholdes som ungdomsklubber. Det skal opprettes ungdomsklubber i
andre deler av bydelen der det er behov, slik som i Iladalen
At fritidsklubbene skal være åpne også på kvelden og i helgene, og at
aktivitetene i stor grad skal være styrt av ungdommen selv
At barn og unge skal tas med på råd, og barne- og ungdomsrådet skal
ha fortsette å ha eget budsjett
Alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig
av foreldrenes økonomiske situasjon
Bydelen skal sørge for at det finnes lager med sports- og fritidsutstyr
som barn og unge kan låne gratis
Bydelen skal tilby gratis sommeraktiviteter og se på muligheten for
gratis aktiviteter også i andre ferier
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Helsestasjon
Helsestasjonen gjør et viktig arbeid i bydelen. Sagene Arbeiderparti vil styrke
bemanningen på helsestasjonen slik at tilbudet til bydelens nyfødte og små
barn kan bli enda bedre.

sagene Arbeiderparti vil:

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjeneste
På helsestasjonene gis det råd på mange områder og det er derfor viktig at
helsestasjonen har god og sammensatt kompetanse på områder som ungdom
er opptatt av. Helsestasjonen har også en viktig rolle for skolehelsetjenesten.
Stadig flere barn og unge sliter med psykiske problemer. Det er viktig at deres
problemer følges opp nøye. Sagene Arbeiderparti ønsker at helsestasjonen
skal få et betydelig løft. I tillegg ønsker Sagene Arbeiderparti at helsestasjonen
skal få større deler av ansvaret når det kommer til skolehelsetjenesten og
forebygging av rusproblemer blant ungdom.

Styrke bemanningen på helsestasjonene og utvikle samarbeidet med
andre tjenester
Utvide det oppsøkende arbeidet til helsestasjonen
Styrke kostholdsopplæringen på helsestasjonen

sagene Arbeiderparti vil:
At Helsestasjonen for ungdom skal være åpen minst 3,5 dager i uken
og drive mer oppsøkende arbeid, bla. med seksualopplysning og
utdeling av gratis prevensjon. Helsestasjonen skal ha spesielt fokus på
psykisk helse
At Helsestasjonen gir bedre informasjon til barn og unge om bydelens
tilbud knyttet til rus og psykiatri
Ha en online Helsestasjon for ungdom hvor ungdom kan stille spørsmål
på chat
Ha helsesøstre hver dag på hver skole
Sikre det psykiske helsearbeidet på skolene
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Barnevernet vårt

Bekjempelse av barnefattigdom

Bydel Sagene har et kompetent og velfungerende barnevern som
samarbeider godt med foreldre og andre kommunale tjenester i bydelen.
Barnevernet gjør en viktig jobb med å sikre barn og unge en trygg og god
oppvekst. Sagene Arbeiderparti vil at Sagene fortsatt skal ha et sterkt
barnevern og vil gi ansatte mulighet til faglig utvikling. Vi vil at barnevernet
skal utvikle egne tiltak istedenfor å kjøpe dette dyrt av private leverandører.
Vi mener det er bedre både for barna og for bydelen.

Bydelen har en overrepresentasjon av barne- og familiefattigdom i Oslo. Over
20 prosent av bydelens barn vokser opp i fattige familier. Til sammenligning er
gjennomsnittet i Oslo 15 prosent. Sagene Arbeiderparti vil øke innsatsen for
bekjempelse av konsekvensene av at barn vokser opp i fattigdom.

sagene Arbeiderparti vil:

sagene Arbeiderparti vil:

Barnevernet skal vektlegge forebygging i alle deler av sitt arbeid
Barnevernet skal opprette egne beredskapshjem i regi av bydelen
Utrede muligheten for å etablere egne barnevernsinstitusjoner evt. i
samarbeid med andre bydeler
Barnevernet skal forsterke innsatsen med å rekruttere egne fosterhjem
Barnevernet skal ha bred kulturell kompetanse

Hver barnehageenhet skal ha en utstyrspool med ekstra vinterdresser,
ski, akebrett, skistøvler, ulltøy, skøyter etc
Barnehager skal gi foreldrene informasjon om gratis fritidstilbud og
støtteordninger. Det utvikles videre en lokal web-side som gir oversikt
over alle fritidstilbud for familier, barn og unge og hva de koster
Sørge for at barnehager kan lånes gratis av foreldre på kveldstid og i
helger.
Etablere den kulturelle bæremeis som skal være gratis kulturtilbud til
førskolebarn
Arbeide for at inntektsgrensen blir justert opp for laveste sats i barnehagen til 250.000. Da vil alle på trygd eller tiltak få rett til minste sats
Informasjon om betydningen av skole og reglene for skoleplikt og
ugyldig fravær innarbeides i NAVs kvalifiseringsprogram og opplegg for
norskopplæring
Bydelen skal sammen med skolene arbeide videre med aktiv
rekruttering av elever til Aktivitetsskolen og leksehjelpordninger
Sørge for at det hvert år finnes et gratis teatertilbud for barn/unge/
familier og at det lages et system for rekruttering til dette
Gjennomføre forsøk med to-språklig norsk/somalisk barselgruppe i
samarbeid med NAV Familiens hus og helsestasjonen
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En god bydel å bli eldre i
Det skal være godt å bli eldre i bydel Sagene. De aller fleste eldre klarer seg
veldig godt på egenhånd, men alle eldre skal føle trygghet og være sikre på
at de får den hjelpen de trenger når de trenger den. Fordi eldre er forskjellige
trenger vi forskjellige løsninger tilpasset den enkelte.

Bolig i alle former
Bydel Sagene må ha boliger som er tilpasset eldre i forskjellige livssituasjoner.
Sagene Arbeiderparti er opptatt av at eldre skal kunne bli boende i eget hjem
så lenge de måtte ønske det. Det er derfor viktig at vi sørger for at de eldre
føler trygghet og at de blir tatt godt vare på der de bor.

Hjemmetjenester
Bydel Sagene skal levere hjemmetjenester av høy kvalitet. Det er viktig at
eldre selv bestemmer mest mulig over sin egen hverdag og at de derfor skal
ha mye å si når hjemmetjenester tildeles. Stoppeklokkeomsorg skal erstattes
av kvalitet og valgfrihet. De eldre skal i langt større grad selv få bestemme
hvordan den tildelte tiden i den hjemmebaserte omsorgen skal brukes. For å
få gode tjenester må vi ha godt kvalifiserte ansatte som trives på jobben.

sagene Arbeiderparti vil:
Sørge for at hjem tilpasses livssituasjonen
Legge til rette for at det kan etableres eldrekollektiv og bofellesskap
Beholde Omsorg+ og utvide dette tilbudet hvis det er behov for dette

sagene Arbeiderparti vil:
Hjemmetjenesten i bydelen skal ha høy kvalitet
Vi vil gjøre bydelens egen hjemmetjeneste så god at eldre foretrekker å
benytte denne

Etablere en «demenslandsby» der de som er rammet av demens kan
finne ro og trygghet
Sørge for at de som trenger det får en sykehjemsplass

Ha større fleksibilitet i hjemmetjenesten slik at mottakerne i større grad
kan bestemme innholdet i tjenesten
Gå gjennom organiseringen av hjemmetjenesten slik at de eldre får
færre personer å forholde seg til
At det skal vises respekt for alles kultur og levemåte i eldreomsorgen
Videreføre ordningen med gratis trygghetsalarm
Innføre velferdsteknologi for å øke livskvaliteten og bedre sikkerheten
Ansette en alt-mulig-person som kan bistå med praktiske oppgaver
Sørge for middagslevering og tilbud om felles måltider
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aktiv alderdom

en frisk bydel

Eldre er en mangfoldig gruppe. De fleste ønsker å leve aktive liv og dette må
bydel Sagene legge til rette for. Aktivitet er viktig og har stor betydning for om
eldre holder seg friske lengre. Sagene Arbeiderparti mener at bydelen må ha
forskjellige aktiviteter rettet mot eldre innbyggere, aktiviteter som kan
engasjere, more og stimulere.

Investering i folkehelsa er en god investering i livskvalitet for folk.
Tilrettelegging for gode helsevalg og gode vaner er viktig. Vi trenger flere
lavterskeltiltak for å bidra til at folk kan holde seg i form og ta vare på egen
helse.

sagene Arbeiderparti vil:

Tur- og sykkelveier er viktig for å legge til rette for en fysisk aktiv fritid. Tilgang
til tursti innen 500 meters avstand fra boligen er Den Norske Turistforeningens
råd for bedre livskvalitet og folkehelse i Norge. Det bør også være målet for
Sagene bydel.

Seniorsenteret i bydelen skal gi et allsidig tilbud

Turveier og friluftsliv

Sikre nødvendig kapasitet på dagsentrene
Etablere turgrupper og trimgrupper i samarbeid med Frisklivssentralen
og idrettslag i bydelen

sagene Arbeiderparti vil:

Samarbeide med biblioteket om å gjøre litteratur letter tilgjengelig for
eldre

Tilstrebe at ingen i bydelen har lenger enn 500 meter til nærmeste
tursti, i tråd med DNTs anbefaling

Samarbeide med Eldreuniversitetet og sørge for at de har gode
arbeidsbetingelser

Samarbeide med DNT om turveiinformasjon for bydelen via ut.no

Legge til rette for treffpunkter for eldre

Ha flere benkeplasser langs elva. Dette kan gjerne skje i samarbeid
med lokalt næringsliv og organisasjoner
Trappene i byrommet skal vedlikeholdes og være tilgjengelige også
vinterstid
Få opparbeidet badeplasser langs elva
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Trening og idrett

Rus og forebygging

Det skal det være treningsapparater tilgjengelig i de større parkene.
I vintersesongen trengs det tilrettelegging for skøytebaner og oppkjøring av
skiløyper. Det er behov for økt utbygging av flere nærmiljøanlegg, som
ballbinger, skateboardramper og anlegg for skilek. Vi må øke
anleggskapasiteten for organisert idrett i bydelen. Sagene bydel har i dag to
stengte svømmebasseng og står uten svømmetilbud for skoleelever og som
trivsel- og treningstilbud for bydelens befolkning. Sagene Arbeiderpartiet
mener at bydelen bør ha et eget bad.

Det er viktig med et aktivt forebyggende arbeid som inkluderer ungdom,
lærere og foreldre for å bidra til at færre unge får problemer med rus.
Forebygging av rusproblemer handler også om å bidra til at andres rusbruk
ikke plager andre gjennom for eksempel støy, opplevelse av utrygghet eller
vold. God kontroll av butikker med salgsbevilling og steder med
skjenkebevilling bidrar til at useriøse aktører lukes ut og hindre salg av
alkohol til barn og ungdom og skjenking av berusede personer.

sagene Arbeiderparti vil:

sagene Arbeiderparti vil:

Bygge treningsapparater i Torshovdalen, Torshovparken og Bjølsenparken

Vi vil ha et variert uteliv. Vår skjenkepolitikk skal være konsekvent og
rettferdig

Etablere fem nye nærmiljøanlegg i bydelen innen 2019

Bidra til å styrke kontrollen med salgs- og skjenkebevillinger i bydelen

Utvide anleggskapasiteten for den organiserte idretten gjennom vinterdrift på alle anlegg, utbygging av Voldsløkka og Fernanda Nissen skole

Sørge for at elever, lærere og foreldre i ungdomsskolen får kunnskap
om alkohol og illegale rusmidler

Gjenåpne Sagene bad

Inkludere ungdomstiltakene i arbeidet mot rusmisbruk

Vedlikeholde og bevare arealene som er tilrettelagt særskilt for fysisk
aktivitet

Styrke SALTO-arbeidet i bydelen og vurdere å Opprette en ”Ut av
tåka”-kontakt (ungdomsprogram for ungdom som vil slutte med cannabis) i bydelen

Sørge for flere tilrettelagte områder for fysisk aktivitet i bydelen og oppussing og istandsetting av nærmiljøanlegg
At nærmiljøet skal være godt tilrettelagt for organisert og uorganisert
aktivitet for barn og unge
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skape og dele

NAV – mulighet for alle

Bydel Sagene har et variert arbeidsliv med mange arbeidsplasser.
Tidligere hadde bydelen flest industriarbeidsplasser, men i dag dominerer
kontor- og handelsvirksomhet. Sagene Arbeiderparti mener det er bra at vi har
mange arbeidsplasser i vår bydel og vi vil jobbe for at det fortsatt skal være
det. Bydelen må samarbeide med de private arbeidsgiverne gjennom NAV,
ungdomstiltak, skoler osv. Samtidig er det en del i vår bydel som står utenfor
arbeidslivet. For Arbeiderpartiet er jobb til alle, jobb nummer en.

Alle har rett til arbeid. Dette vil Arbeiderpartiet legge til rette for i bydel Sagene.
NAV skal brukes aktivt for å oppnå dette. Gjennom gode kvalifiseringstiltak,
trening og å stille krav til brukerne av NAV vil Arbeiderpartiet sørge for at flere
kommer seg fra en passiv tilværelse til en aktiv og deltagende tilværelse.
Innvandrer og flyktninger som bor eller kommer til bydelen må gis god
norskopplæring og samfunnskunnskap slik at de kan delta i både arbeidslivet
og samfunnslivet.

næringsliv
Arbeid er grunnlaget for all velferd. Derfor er det avgjørende at flest mulig er i
lønnet arbeid. Bydel Sagene har over 15.000 arbeidsplasser. Sagene
Arbeiderparti vil at bydel Sagene fortsatt skal være en bydel med et variert
næringsliv, en bydel med kafeer, restauranter, butikker, kontorer og andre
arbeidsplasser.

sagene Arbeiderparti vil:
NAV skal samarbeide med andre tjenester i bydelen for å nå
målsetningen om at flere skal ut i arbeid
Alle ungdommer som er i ferd med å droppe ut/har droppet ut av
videregående skole skal straks henvises til NAV for arbeidsrettet tiltak,
og få tilbud om arbeidspraksis eller arbeid frem til neste skoleår
Styrke den økonomiske rådgivningen ved NAV-kontoret

sagene Arbeiderparti vil:

Utvikle ungdomsteamet på NAV på tvers av stat og kommune

Utvikle en plan for Sagene som turistmål både for tilreisende og
innbyggere i Oslo
Utrede hvordan «Kulturbydelen» kan utnyttes i næringsøyemed
Utvikle et partnerskap mellom skolene og næringslivet i bydelen

Utvikle samarbeidet med næringslivet i bydelen slik at flere kan komme
ut i praksis
Satse på norskopplæring også for de som ikke har krav på slik
opplæring

Utrede muligheten for å innføre rabattkort i våre butikker i bydelen
Bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet
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Vår bydel
Sagene bydel er arbeidsplass for over 1.000 personer. Medarbeiderne i bydel
Sagene er vår beste ressurs. Sagene Arbeiderparti vil ha ansatte som er godt
kvalifiserte og som trives på jobben sin. Bydelen skal være en god
arbeidsgiver for alle ansatte i bydelen. Slik kan bydelen levere tjenester med
høy og god kvalitet.

Kulturbydelen!
Sagene er kulturbydelen i Oslo. Det kommer av at Sagene Arbeiderpartiet
gjennom mange år har prioritert nettopp kultur. Det vil vi fortsette med. Kultur
og kulturopplevelser gjør livene våre mer spennende å leve. Vi vil sørge for
at alle, uansett alder, bakgrunn og kjønn skal få ta del i kulturopplevelser. Vi
skal samarbeide med alle gode kulturkrefter i bydelen, både profesjonelle og
frivillige lag og foreninger. Sagene Arbeiderparti vil sørge for at frivillige lag
og foreninger har gode rammebetingelser slik at de kan være til stor glede for
våre innbyggere.

Kultur, kultur, kultur

sagene Arbeiderparti vil:
Det skal være et godt arbeidsmiljø i bydel Sagene. Dette er et
ledelsesansvar
At alle bydelens enheter skal være tilknyttet avtalen om inkluderende
arbeidsliv
Legge til rette for deltakelse i arbeidslivet gjennom krav til universell
utforming og at det skal ansettes flere funksjonshemmede i tråd med
5% regelen

Skal Sagene fortsatt være kulturbydelen må det fortsatt satses på kultur.
Det nytter ikke med noen hvileskjær. Sagene Arbeiderparti vil ha en morsom,
spennende og aktiv bydel og da trenger vi et allsidig kulturliv.

sagene Arbeiderparti vil:

At fagforeningene skal lyttes til

At frivillige organisasjoner skal få økt støtte i deres arbeid i bydelen og
lettere tilgang til større lokaler ved større arrangementer

Det skal rekrutteres menn til kvinnedominerte yrker og kvinner og minoriteter skal aktivt rekrutteres til lederstillinger

Utarbeide en lokal kulturplan og –strategi

Ansette flere lærlinger og ha en målsetting om en lærling per 1.000
innbyggere

Etablere en kulturskole i bydelen som skal være et ressurssenter for
kultur for også barnehager og skoler

Det skal vurderes om tjenester som er satt ut til private bedre løses av
bydelen selv

Bydelen skal jobbe godt sammen med de profesjonelle institusjonene
og sørge for at kompetansen disse har også kan brukes av lokale utøvere og at scenene kan brukes av lokale utøvere

Bydelen skal ha en aktiv rolle som innkjøper og stille krav om arbeidstakers rettigheter, miljø og bruk av lærlinger

Sørge for at etablerte kulturarrangementer som Elvelangs, bydelsdager,
sirkusfestival og sommerkonsert fortsette og etablere et julemarked
Beholde graffitiveggen i bydelen

25

26

Biblioteket

Den viktige frivilligheten

Biblioteket på Torshov har flere ganger vært truet av nedleggelse.
Vårt bibliotek er godt besøkt og benyttes aktivt av skoler og barnehager i
bydelen. Sagene Arbeiderparti mener at det er viktig at flere leser mer.
Vi vil derfor satse på biblioteket. Bibliotek kan også spille en viktig rolle i
integreringen.

Det frivillige kulturarbeidet i bydel Sagene er av stor betydning for at bydelen
kan kalle «Kulturbydelen». Uten korps, kor, teatergrupper, kunstforeninger og
andre hadde bydelen vært fattigere. Sagene Arbeiderparti erkjenner den store
innsatsen til de frivillige og vi vil derfor også fremover sørge for gode
støtteordninger.

sagene Arbeiderparti vil:

sagene Arbeiderparti vil:

Opprettholde biblioteket på Sandaker og jobbe for at åpningstidene
utvides også til kvelder og helger
Etablere et tett partnerskap mellom biblioteket og våre egne tjenester
som barnehager og hjemmetjenesten
I samarbeid med biblioteket starte et prosjekt hvor målet er at flere
leser mer
I samarbeid med biblioteket starte et prosjekt hvor man på tvers av
kulturer kan treffes gjennom litteratur

Opprettholde et høyt nivå på frivillighetsmidler
Ha et godt samarbeid med frivilligsentralene i bydelene
Stimulere bydelens frivillige sektor gjennom samarbeid, tilrettelegging
og aktiv bruk av frivillighets- og kulturmidler
Bydelen skal bruke mest mulig lokale krefter i de prosjekter bydelen
initierer og støtter
Etablere en årlig kulturfestival hvor lokale krefter kan vise seg fram

Opprette forsøk med bokskap, små minibibliotek der folk er

Opprette en god oversikt over alle frivillige aktiviteter i bydelen

Jobbe for at gjenbruksstasjonene også skal ha en bytteordning for
bøker

Oppmuntre til frivillige samarbeidstiltak på tvers av generasjoner i
barnehager, skoler og eldreinstitusjoner
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Et sted å være
Hele kulturlivet og frivilligheten er avhengig av å ha både øvingslokaler og
møtelokaler for å fungere optimalt. Dette er det mangel på i bydelen i dag.
Sagene Arbeiderparti vil legge til rette for både flere, billigere og bedre lokaler
til det lokale kulturlivet og frivilligheten.

Nye tanker om den moderne bydelen
Arbeiderpartiet har tro på bydelsdemokratiet fordi vi mener et er riktig at flest
mulig beslutninger tas der folk bor og lever. Sagene Arbeiderpartiet ønsker et
aktivt og levende lokaldemokrati med reell makt over lokal utvikling. Vi ønsker
at så mange som mulig av innbyggerne er politisk aktive og deltar i
beslutningsprosesser og valg. Forutsetningen for å rekruttere folk til politisk
arbeid er muligheten for reell innflytelse på samfunnsutviklingen. Derfor må vi
unngå at politisk makt blir konsentrert til få organer og få personer.

sagene Arbeiderparti vil:
Videreutvikle Sagene samfunnshus
Ha billige utleie muligheter for kulturen og frivilligheten
Ha en samlet bestillingsløsning for utleielokaler i bydelen
Etablere et samfunnshus nord i bydelen
Utvikle lokalene i Frivilligsentralen til et fullverdig samfunnshus
Legge til rette for musikkaktivitet langs Akerselva og legge til rette for at
lokale kunstnere kan få vise fram sin kunst

sagene Arbeiderparti vil:
Ved nye utbygginger skal befolkningen tas med på råd
Det skal opprettes en elektronisk forslagskasse på bydelens nettsider
Bydelen skal bidra til at valgdeltagelsen øker
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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
Forhåndsstemmelokalene i Bydel Sagene er på

Gråbeinsletta ved Sagene Samfunnshus og Sandaker Senter.
Åpningstidene er 10.00-19.00 på hverdager og 10.00 -18.00 på lørdager.

Valgdagene 13. og 14. september
På valgdagene kan alle innbyggere i Oslo stemme i byens 104 valglokaler.
Valglokalene i bydel Sagene er på:
Sagene Samfunnshus
Bjølsen skole
Nordpolen skole
Lilleborg skole
Sagene festivitetshus
Grefsenveien 28
Åpningstidene er:
Søndag 13. september – kl. 13.00-18.00
Mandag 14. september – kl. 09.00-21.00

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

