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St. Hanshaugen er et godt sted å bo og leve. Bydelen er sentrumsnær og har 
mange gode og spennende tilbud i den umiddelbare nærhet. Disse fordelene 
ønsker Arbeiderpartiet å bygge videre på ved å skape en enda bedre bydel.

Oslo er én av Europas raskest voksende byer. Vi kommer til å bli flere i åra 
framover. Det vil ha innflytelse på hvordan vi innordner livene våre, og krever 
at det planlegges for framtidas utfordringer. Arbeiderpartiet ønsker å inkludere 
de som bor og jobber i Bydel St. Hanshaugen i disse beslutningene – for det 
er vi som lever våre liv her som vet best hva som trengs i bydelen.

Arbeiderpartiet har ambisjoner for bydel St. Hanshaugen.
Vi ønsker at bydel St. Hanshaugen skal gå foran som en grønn og klimasmart 
bydel. Arbeiderpartiet vil gjøre det lett å treffe miljøbevisste valg til det beste 
for den enkelte og fellesskapet.
Vi vil sikre trygge og gode velferdstilbud for alle i bydelen. Disse varierte til-
budene skal gjøre tilgjengelig for flere gjennom bedre formidling.
Bydel St. Hanshaugen skal være en aktivitetsbydel med gode muligheter for 
bevegelse, kulturelle opplevelser og felles møteplasser.        

Godt valg!

St. Hanshaugen er et godt sted å bo og leve
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kandidater st. hanshaugen arbeiderparti:

1. Gudmund Brede

2. Torild Lien Utvik

3. Vegard Grøslie Wennesland 

4. Ingrid Walseth Frøyen

5. Runar Kjellstad Nygård

6. Sigrid Sofia Kleiva-Gramstad

7. Steffen Moen 

8. Ragnfrid Trohaug 

9. Ali Omar Haji 

10. Marianne Seip 



Gudmund Brede
 - BU-lederkandidat
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 Raymond Johansen
 - Byrådslederkandidat

11. Hermann Kruse

12. Ida Hjeltnes Svensen

13. Halvard Hølleland 

14. Gro Brækken

15. Torstein Brechan 

16. Elise Kleven 

17. Jørn Holm-Hansen 

18. Inger Elise Solberg

19. Stig Olai Kapskarmo 

20. Fosia Elmi 

21. Bendik Rugaas
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Barn og unge

Bydel St. Hanshaugen er et flott sted å vokse opp i. Vi ønsker at barn og unge 
skal ha mulighet for en meningsfull fritid der de kan opparbeide sosial 
kompetanse, utvikle ferdigheter og bygge selvtillit. God helse starter tidlig og vi 
vil derfor ha et enda bedre helsetilbud for barn og unge i bydelen. 
Bydel St Hanshaugen skal være en familievennlig bydel; en bydel man ønsker 
å flytte til; en bydel som tar vare på de aller minste; som tilbyr unge varierte 
fritidstilbud; en bydel med god ungdomskultur.

st. hanshaugen Arbeiderparti vil:

At det skal etableres flere barnehager i bydelen, slik at flere kan få 
barnehageplass i sitt nærmiljø

Beholde dagens grunnbemanningsavtale i de kommunale barnehagene

Ansatte flere pedagoger og øke pedagogdekningen i barnehagene 
gjennom å tilby muligheter for utdanning under arbeid

Samarbeide med Oslo kommune og skolene om å sikre trygge 
skoleveier

Samarbeide med kommunene om skolereiseplaner

Skape bedre rammer for ungdomskulturen og støtte nye prosjekter 
skapt av ungdom selv

Videreutvikle og gjøre bydelens fritidsklubbtilbud attraktive som 
møteplasser for ungdommen med varierte tilbud og styrke 
fritidsklubbenes økonomi

Støtte uorganiserte idrett for ungdom i tilknytning til forskjellige 
nærmiljøer i bydelen  

Styrke bydelens oppsøkende ungdomsarbeid

Utvide tilbudet Helsestasjon for ungdom

Fortsette psykologtjenesten for bydelens ungdom

Ytterligere styrke skolehelsetjenesten i bydelen
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Støtte ordningen med gratis utstyrsleie gjennom frivillighetssentralen

Tilby gratis utlån av bydelens lokaler til barne- og ungdomsaktiviteter

Sette inn vikarer ved korttidsfravær

Sikre hjemmebesøk etter barsel- og småbarnskontroll

Jobbe for at veterinærhøyskolen og andre frigjorte bygg blir tatt i bruk 
som skoler og barnehager

Bedre oppvekstsvilkårene rundt Hausmannskvartalene og rundt 
Møllergata skole

Foto: Øivind Haug
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Klima og miljø 

Arbeiderpartiet vil at St. Hanshaugen skal bli en mer klimavennlig bydel, der 
det skal være lett å leve klimavennlige liv. Vi ønsker å redusere behovet for 
bil ved å tilrettelegge for gang-, sykkel og gode kollektivløsninger. Vi vil også 
sikre tilstrekkelige tiltak for bedre luftkvalitet og støydemping, etablere smarte 
avfallsløsninger og sikre gode møteplasser og grøntområder. Gjennom en 
egen klima og miljøplan har vi prioritert at bydelens virksomheter skal drive 
mer miljøvennlig. Dette arbeidet vil vi styrke.

st. hanshaugen Arbeiderparti vil:

At St. Hanshaugen skal være den mest sykkelvennlige bydelen i Norge

Etablere et tettere, tryggere og mer tilgjengelig sykkelveinett med god 
skilting

Etablere en sykkelpark for barn og unge i bydelen for å øke 
sykkelferdigheter

Etablere samarbeid med den lokale handelsstanden om trygge 
sykkelparkeringsløsninger 

Sikre flere ladestasjoner for el-biler i hele bydelen

Støtte etableringen av bilkollektivløsninger i hele bydelen og 
tilrettelegge for oppstillingsplasser

Utvikle og beholde gode møteplasser og grøntområder i bydelen

Styrke miljø og klimaplanen i bydelen
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Foto: Øivind Haug



7

Nærmiljø

Det er i nærmiljøet vi lever våre daglige liv. St. Hanshaugen er en 
attraktiv sentrumsbydel med mange ulike og gode tilbud i nærmiljøet. 
Her har vi umiddelbar nærhet til mange av byens beste parker og friområder, 
kultur og musikkliv og handlegater. Vi vil skape et enda mer åpent og trygt 
nærmiljø der folket selv blir mer hørt og kan være med å utforme sin egen 
hverdag. 

st. hanshaugen Arbeiderparti vil:

Styrke frivilligheten, sikre at de frivillige krefter i bydelen får gode vilkår. 
Vi vil derfor øke frivillighetsmidlene

Inkludere lokale beboere og næringsliv før større beslutninger tas, slik 
at vi unngår flere situasjoner som i Thereses gate 

Legge til rette for flere festivaler og ulike arrangementer i bydelen

Ruste opp bydelens parker og friområder, blant annet Stensparken, 
Evald Ryghs plass og Kristparken

Sørge for bedre belysning i parker og langs gangveier og sikre gode 
gangtrasseer

Prioritere leke- og aktivitetsapparater for ulike målgrupper i parker og 
fellesområder i bydelen

Legge til rette for flere skøyteområder på vinterstid

Jobbe for beboerparkering over hele bydelen

Ta initiativ til etablering av markedsplasser og miljøgater på sentrale 
møteplasser i nærmiljøet
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eldre

Bydel St. Hanshaugen skal legge til rette for en god alderdom. Vi vil bruke 
de ressursene som de eldre i bydelen er. Vårt mål er at flest mulig skal få bo 
hjemme så lenge de kan og at de som trenger hjelp får det. Når eldre trenger 
mer omsorg, skal de får pleie og omsorg av høy kvalitet, utført av ansatte med 
nok tid til hver enkelt. Dette får vi best til i offentlig/ideell regi.

st. hanshaugen Arbeiderparti vil:

Fortsette støtten til Senior-akademiet

Fortsette å gi gratis trygghetsalarm for alle som trenger det

Etablere flere tilbud til eldre for å sikre en aktiv alderdom

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

Vi har bidratt til å gjøre tilsynene med eldreomsorgen bedre. Vi vil 
ytterligere styrke tilsynene ved å skolere medlemmene og få flere 
fagpersoner knyttet til tilsynene

Være med en foregangsbydel på velferdsteknologi

Jobbe for å utvide kapasiteten på Omsorg+ tilbudet i bydelen
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Bydel som arbeidsgiver

Bydelen og dens etater er en viktig arbeidsgiver. Vi mener at en attraktiv 
arbeidsgiver som tilbyr gode og trygge rammer vil også levere gode tjenester. 
Vi ønsker ikke et regime med stoppeklokke og detaljstyring, men mener at 
tjenestene blir best når den ansatte har tid til å være sammen med brukeren 
for å vurdere hva brukeren selv ønsker og trenger. Bydelen skal gå foran og 
være en ansvarlig arbeidsgiver som tar samfunnsansvar og vil derfor at 
bydelen skal ta inn flere lærlinger. Skal kampen mot useriøsitet og 
arbeidsmarkedskriminalitet vinnes, må det offentlige, inkludert bydelen, gå 
foran.

st. hanshaugen Arbeiderparti vil:

Ikke at velferdstjenester i bydelen skal privatiseres

At bydelen skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr 
kompetanseheving til de ansatte, også mot oppnåelse av fag- og 
svennebrev der dette er relevant

Kartlegge omfanget av uønsket deltid blant bydelens ansatte og tilby 
høyere stillingsprosent til de ansatte som ønsker det der det er 
grunnlag for det

Opprette flere læreplasser i bydelens virksomheter
Jobbe for å senke sykefraværet hos de ansatte i bydelen gjennom å 
tilby gravide oppfølging av bydelens jordmødre

At bydelen skal ha faste ansettelser som hovedregel



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 St. Hanshaugen er på
Knud Knudsens plass.
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 St. Hanshaugen er på:

Fagerborg skole
Bolteløkka skole
Ila skole
Oslo Katedralskole
Møllergata skole

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

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

OSLO ARBEIDERPARTI


