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Lokalprogram 2019-2023
Miljøpartiet De Grønne er nærmiljøpartiet med hjerte for bydel Gamle Oslo. Vi jobber for
å skape gode hverdager for alle som bor i bydelen vår, og sikre at ere har lyst og mulighet
til å bli boende.

Oslo skal bli verdens beste by for mennesker og miljø.
Miljøpartiet De Grønne tenker globalt, og handler lokalt. For å løse de største problemene
i vår tid, må vi ta tak for å ta vare på omgivelsene rundt oss. Det er bra både for kloden og
nærmiljøet! Grønn politikk gir ren luft, trygge skoleveier og bedre fremkommelighet.
Gamle Oslo skal fortsette å være en av Oslos mest mangfoldige, kreative og trivelige
bydeler.

Med MDG i byråd og i posisjon i bydelsutvalget har
Gamle Oslo fått et kraftig løft.
Vi har fått tryggere gater og mindre forurensing. Vi har fått ere nye sykkelfelt, og bedre
kollektivtilbud. Lokalbeboere har fått beboerparkering, og Grønland-Vaterland har fått
områdeløft. Vi har innført gratis aktivitetsskole i bydelen og gratis kjernetid i barnehagen
for mange foreldre. Frivillighetsmidlene har blitt kraftig styrket. Vi har fått en stor
kommunal satsing på urbant landbruk, og et stort løft for idretten. Klosterenga
skulpturpark skal realiseres. På Kampen har orbjørn Egners plass blitt bilfri, og 60bussen har blitt helelektrisk.
.. Og vi er bare såvidt i gang!

Gamle Oslo bydel har noen grunnleggende sosioøkonomiske utfordringer.
Grønn politikk handler også om å bekjempe urettferdighet og ulikhet, og kjempe for
mangfoldet. I bydel Gamle Oslo er det i dag for få små barn går i barnehage, og ere barn
begynner på skolen uten å kunne tilstrekkelig norsk. På Nedre Tøyen vokser to av tre barn
opp i lavinntektsfamilier. Mange bor i tillegg trangt, og har ikke mulighet til å komme seg
inn på boligmarkedet. En god, grønn politikk i bydel Gamle Oslo handler derfor også om å
sikre godt, forebyggende arbeid fo barn og unge og å skape en mer sosial boligpolitikk.
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Vi vil:
• At barn og unge i bydelen sikres samme muligheter som andre barn
•
•
•
•
•
•

i Oslo
Prøve ut ordninger med rimelige boliger og alternative boformer
Gi grasrotengasjementet og frivilligheten et enda større løft
Etablere ﬂere og bedre ikke-kommersielle møteplasser
Tilrettelegge for og ta vare på småbedrifter og gründere
Styrke kultursektoren
Utvide tilbudet innen urban dyrking
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REN LUFT OG GRØNN SAMFERDSEL
Deler av Gamle Oslo er stadig preget av mye gjennomgangstra kk, blant annet grunnet
nærheten til Oslo S og Bussterminalen. Grønne busser og pendlere bryter ofte
fartsgrensene, og gjør skoleveiene utrygge. Oslo-lufta har vært så dårlig at følsomme
grupper i befolkningen må holde seg innendørs ere dager i året, og selv friske personer
kan få problemer utendørs.
Mye går riktig vei. Takket være miljøtakster i bomringen, at ere kjører el-bil og bytter ut
bilen med sykkel og kollektivtransport, er Oslo-lufta nå renere enn på mange år.
Biltra kken inn til byen er nå også beregnet til å synke i årene framover. Hvis vi skal
friskmelde Oslo-lufta og gjøre gatene tryggere og triveligere for myke tra kanter, trengs
det imidlertid enda ere tiltak.

Våre mål:
Redusere den samlede biltraﬁkken gjennom bydelen:
• Flere traﬁkkreduserende tiltak og omregulering til miljøgater, gatetun og bilfrie

gater, med sikte på å skape et sammenhengende nett av tilnærmet bilfrie gater
i bydelen. Det skal oppfylle passiartesten: To grupper av to personer skal kunne
møtes og kunne slå av en hyggelig passiar. Den skal kunne føres uten å måtte
heve stemmen og uten å måtte forholde seg til motoriserte kjøretøyer eller
syklister. To pratende personer skal problemfritt kunne passere de passierende
personene.
• Bilfritt Grønland
• Erstatte Nylandsbrua med et grøntdrag langs Akerselva over Vaterland. Brua
over skinnene bør ikke rives, men få en ny bruk slik at togtraﬁkken ikke
forstyrres.
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• Bedre håndhevelse av traﬁkkreglene i gatene, spesielt fartsgrenser nær skoler

og skoleveier, og feilparkering i sykkelvei.
• Legge press på myndighetene for å få automatisk traﬁkkontroll i viktige
gjennomfartsgater som Schweigaards gate og Strømsveien.
• Endring av taktingen i utvalgte lyskryss slik at grønn mann for fotgjengere blir
lenger enn i dag og dermed prioriterer myke traﬁkanter.
• Traﬁkken i bydelen skal være fossilfri innen 2024

Prioritere myke traﬁkanter:
• Sørge for at kommunens strategier for gående og syklende følges opp, slik at

•
•

•
•
•
•
•
•

ﬂere velger å sykle eller gå, ulykker forebygges og aktive traﬁkanters trygghet
sikres.
Fortsatt prioritere brøyting for myke traﬁkanter, og kreve bedre
vintervedlikehold av fortauer og sykkelfelt/veier.
Økt traﬁkksikkerhet i alle skolers nærområder med hjertesoner, bredere fortau,
ﬂere sykkelveier, trygge overganger, mindre gateparkering, sikring av utkjørsler
og etablering av fotobokser og ﬂere innsnevringer som fartsregulerende tiltak.
Gjøre Schweigaards gate til prioritert sykkeltrasé mot sentrum når trikken ﬂyttes
Sørge for en sykkeltrasé fra Kongsveien til Dronning Eufemias gate som ikke
krever sykling langs trikkeskinner.
Sikre trygg sykkelparkering, inkludert ﬂere sykkelstativ og tilbud om sikker,
innelåst sykkelparkering med låsbare skap for lading av batteri til elsykkel
Støtteordning for innelåst sykkelparkering i borettslag og sameier
Utvikle en lokal strategi for å øke sykkelandelen i bydelen.
Etablere pilot for sykkelprosjekt for 6. klassinger, hvor de blir fortrolige med
sykling i byen, lærer traﬁkkregler, og lærer å gjennomføre enkelt
sykkelvedlikehold.

Styrke kollektivtilbudet i bydelen:
• Etablere ﬂere 24-timers bussruter og øke frekvensen på nattbussene.
• Utrede mulighet for ﬂere trikkeruter i bydelen, som opp til det nye
•
•
•
•

kollektivknutepunktet på Bryn.
Flytte Tøyen togstasjon på Keyserløkka til Ensjø ved t-banen.
Oppgradering av Grønland- og Brynseng t-banestasjoner.
Etablere av «fjordmetro» med hurtigbåtforbindelse (elektrisk) fra Sørenga/
Bispevika til Havnelageret, Rådhuskaia, Lysaker og Fornebu.
Åpne fjorden for innbyggerne i bydelen ved å sørge for båtforbindelse fra
Sørenga/Bispevika og ut til øyene i indre Oslofjord.
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TRYGG OPPVEKST SKAPER EN TRYGG BY
Bydelen vår opplever svært stor vekst i antall barn og unge, men vi har også stor
gjennomstrømming. De Grønne vil gjøre byen mer barne- og ungdomsvennlig for alle.
MDG vil jobbe for forutsigbare skolegrenser og at barnehager og helsestasjoner står klare
når nye boligprosjekter er inn ytningsklare. Trygge og stabile rammer er avgjørende for å
skape gode boligmiljøer og forutsigbare forhold for barnefamilier.
Bydelens utfordringer med barnefattigdom og frafall i skolen må møtes med enda
kraftigere tiltak. Vi har ingen barn å miste.

Våre mål:
Sikre stabile og godt drevne barnehager:
• Utvide åpningstidene i Åpen barnehage i Familiehuset, som er en viktig
•
•
•

•
•

•
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lavterskel møteplass og kontaktpunkt særlig for minoritetsforeldre.
Utrede behov for å starte åpne barnehager andre steder i bydelen, f.eks
Etterstad/Helsfyr.
Etablere en fast ordning med aktivitetstransport, som kan frakte barn i bydelen
til idretts- og friluftsaktiviteter, etter modell fra Stabekk.
Barnehager med utearealer som er mindre enn arealnormen tilsier, skal ha faste
ukentlige utﬂukter til nærliggende naturområder. Hvis slike ikke ﬁnnes skal de
ha tilgang til busstilbud som “Full rulle”.
For å oppnå et større mangfold i barnehagetilbudet ønsker vi å slippe til ﬂere
ideelt drevne private barnehager.
La pedagoger være med i utformingen av nye barnehager og ved oppussing,
både inne og ute. I nye barnehager skal rommene utformes med tanke på
trygge barnegrupper på maks 18 store og 9 små barn.
Kreve at bydelen alltid skal dokumentere at hensynet til barnets beste er
utredet i alle avgjørelser som angår bemanning og gruppestørrelser i

barnehagen. I følge barnekomiteen, organet som overvåker barnekonvensjonen,
skal barnets beste alltid utredes og dokumenteres i avgjørelser som angår barn.
Vi vil at dette prinsippet skal håndheves lokalt.
• Alle barnehager skal gjennomføre svømmetrening med storbarnsavdelingene.
En fast kontakt i bydelen skal bistå barnehagene med tilskuddsøkningen.
• Tilrettelegge for generasjonssamarbeid for læring og samhold på tross av
alder. Det skal skapes møteplasser for der alle aldre kan delta i felles aktiviteter.
For eksempel samarbeid mellom bibliotek, eldresenter og åpen barnehage.
• Sikre full bemanning i barnehagen gjennom hele dagen.
• Bemanningen skal regnes ut på avdelingsnivå, ikke barnehagenivå.
• Det skal ikke gis dispensasjon fra bemanningskravet, men kan i nødstilfelle gis
korte dispensasjoner fra pedagogkravet.
• Det skal settes en maksgrense på gruppestørrelser på 18 barn på
storbarnsavdeling og ni barn på småbarnsavdeling.
• Minimumsbemanning øker sjansen for hyppig underbemanning. Derfor skal
det alltid være faste ansatte utover det absolutte minimum.
• Vikarbudsjettet i barnehagene må økes. Det skal romme alle punktene over i
tillegg til vikar også ved kurs og avspasering/ferie

Gi barna gode skolehverdager:
• Ikke gi dispensasjon angående størrelse og egnethet på uteområder ved

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

nybygging og utbygging av barnehager og skoler. Det skal brukes naturlige
materialer i stedet for plast og metall, der dette er mulig.
Etablere ﬂere skolehager i skolens nærområde som en arena for alternativ
pedagogikk og mestring.
Etablere kreative møteplasser og lekeparker for barn som gir rom for fysisk
aktivitet, kreativitet, frilek og sosialisering.
Alle bydelens skolegårder skal vurderes utvidet. De er viktige uteområder i en
tettbygd bydel, også utenom skoletiden.
Opprette bilfrie hjertesoner rundt alle barneskoler
Gi alle skoler skal ha tilgang på skolehage eller dyrkekasser
Alle ungdomsskoleelever i bydelen skal kunne svømme. Det skal gis gratis
svømmeopplæring for alle som har behov også gjennom ungdomsskolen, med
oppfølgingsansvar hos skolen.
Opprette et pilotprosjekt på Jordal skole med tilbud om en sunn frokost og en
varm lunsj, med evaluering om dette skal jobbes for i øvrige skoler i bydelen
La fritid være fritid! Det skal ikke gis oppgaver i skolens 1. til 4. trinn som gjør
barna avhengige av oppfølging fra hjemmet og dermed sårbare for ujevnheter
i foreldrenes utdanningsnivå.
Lærere og elever skal få solid kompetanseheving i hvordan rasisme og annen
diskriminering kan håndteres og forebygges.
Ansette egen forebyggingskoordinator mellom bydelens ungdomsskoler, de
ulike aktuelle etater og ungdomsmiljøer, for å motarbeide frafall i skolen.
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Styrke ungdommens fritidstilbud:
• Opprette ﬂere ﬂerbruksplasser hvor det også er tilrettelagt for ungdom og
•
•

•
•
•
•

unge
voksne, med tilrettelegging for variert aktivitet, som for eksempel basket,
dansing, maling og sjakk.
Etablere kreative møteplasser og aktivitetsrom under tak for barn og unge som
gir rom for fysisk aktivitet, kreativitet, frilek og sosialisering i områdene Helsfyr/
Etterstad og Grønland/Bjørvika
Inngå langsiktige partnerskapsavtaler som sikrer et mangfoldig kultur- og
idrettstilbud for barn og unge.
Sikre at hver delbydel har gode hall- og ﬂatefasiliteter for å utøve kultur og
breddeidrett.
Ruste opp Jordalhallen.
Sikre utvidet drift med gode åpningstider på ungdomsklubbene.

Sikre oppfølging uavhengig av bakgrunn:
• Bydelen trenger sårt en bevisstgjøring på betydningen av familiespråkene,

både i forbindelse med foreldremedvirkning, integrering, og trygging av nye
barn i barnehager og skoler. Det må opprettes en koordinatorrolle som sikrer
kontakt mellom hjem og barnehage/skole, og som har ansvar for å skaffe tolk i
de situasjonene dette trenges. Det skal ﬁnnes et romslig, øremerket budsjett for
tolk i bydelen, som koordinator har tilgang til.
• Alle ansatte i bydelen som jobber med barn og unge og deres foreldre, skal ha
gjennomgående bygging av mangfolds- og kulturkompetanse.
• Utrede behov og muligheter i bydelen for ungdom og unge voksne som av
ulike grunner ikke ønsker eller kan gå hjem om nettene
• Bydelen trenger et akuttapparat som kan følge opp ungdom og unge voksne
og står klart til å hjelpe dem ut av kriminalitet og inn i samfunnet.
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GRASROTENGASJEMENT OG FRIVILLIGHET
Miljøpartiet de Grønne lytter til grasrota. I byråd har MDG sikret bedre bydelsøkonomi og
bedre medvirkning i byutviklingen, og lyttet til aksjonsgrupper i viktige saker som
fartsreduserende tiltak i Strømsveien og Schweigaards gate, og ferdigstilling av Klosterenga
park. I bydel Gamle Oslo har vi kjempet for økte midler til frivilligheten, og sikret ere
frivillighetsmidler. Dette arbeidet vil vi opprettholde og styrke.

Våre mål:
• Frivillighetsmidlene skal prioritere prosjekter og tiltak som fremmer demokrati,
•
•
•
•
•

•
•
•

kultur og nettverksaktiviteter, og som er bydelsrelevante og dialogskapende.
Styrke ordningen “Grønne midler” ytterligere.
Styrke bydelens frivillighetssentraler som et aktivt bindeledd mellom frivillige
initiativer i bydelen og lokale ildsjeler.
Invitere bydelens foreninger til informasjonsmøter om offentlig støtte og
tilskuddsordninger.
Fortsatt satsing på Internasjonal torgdag og tilrettelegge for ﬂere sitteplasser
Utvikle en lokal strategi for bredere deltakelse i høringsprosesser og
reguleringssaker med fokus på å inkludere underrepresenterte grupper i
bydelen. Skape ﬂere arenaer for dialog mellom politikere,
bydelsadministrasjonen, innbyggerinitiativ og lokalbefolkningen.
Legge til rette for fysisk informasjonsdeling i nærmiljøet, som oppslagstavler
Sikre barn og unges medvirkningsrett når et byområde skal utvikles, og
involvere bydelens ungdomsråd tidlig i slike prosesser.
Støtte opp om eventuelle initiativ til borgertog 17.mai i bydelen
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BYDELEN VED FJORDEN
Halve bydel Gamle Oslo er ord, og de este øyene i indre Oslo ord ligger i bydelen.
Økosystemene i Oslo orden er under press. Vi vil jobbe for en ren ord som er tilgjengelig
for alle, og trygg for ordens myke tra kanter.

Våre mål:
• Stanse potensielle utslippskilder i Akerselva, Alnaelva og Hovinbekken.
• Jobbe for tilgjengeliggjøring av øyene og balansere det med hensyn til den
•
•
•
•
•
•
•
•
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unike naturen der.
Jobbe for fergeanløp til øyfergene i Gamle Oslo, for eksempel ved Sørenga.
Gjøre bydelen tilgjengelig fra fjorden, for eksempel med gjestehavn, og
anløpsplasser for kortere opphold (“kiss-and-sail-brygge”).
Tilrettelegge for at løsninger for båtdeling kan etableres i bydelen.
Jobbe for bevaring av den historiske sjøﬂyhavna på Gressholmen.
Utrede behovet for en lokal, ikke-kommersiell båtboerhavn.
Strengere fartsbegrensninger på fritidsbåter i indre del av fjorden.
Sikre at det tas hensyn til marint liv ved utbygging langs fjorden og jobbe for
reetablere marine økosystemer i indre havn.
Vi vil jobbe for å utvide eller supplere Sørenga sjøbad.

En mer sosial boligpolitikk
Gamle Oslo har opplevd eksplosiv vekst både i befolkning og i boligpriser. Det presser folk
med barn og lavere inntekt ut av bydelen. Bydelen vår skal ha rom for alle - uansett
lommebok. Dette får vi ikke ved å kun øke takten på den kommersielle boligbyggingen,
men ved å satse målrettet på de gruppene som trenger det mest.
MDG i byråd har lansert planer for en tredje boligsektor, et tilbud med rimeligere boliger
og alternative boformer. Her er Gamle Oslo en viktig arena for utprøving av nye tiltak.
Boligbyggingen i Oslo er i dag dominert av en håndfull store utbyggere og lite variasjon og
mange lavinntektsfamilier opplever diskriminering på leiemarkedet. Gamle Oslo har lange
tradisjoner for boligsosial innovasjon og vi ønsker å støtte opp om initiativer til ere
bofellesskap og ikke-kommersielle boligbyggelag i bydelen.

Våre mål:
Etablere boligsosiale pilotprosjekter i bydelen:
• tilrettelegge for ﬂere bofellesskap og ikke-kommersielle boligbyggelag slik vi

har sett med forslag til kunstnerboliger i Hovinbyen, Ormsundveien Økogrend
og Tøyen boligbyggelag
• ha utleieboliger organisert i ikke-kommersielle selskaper med støtte fra
kommunen, slik allmenbolig+ fungerer i København.
• at programkontoret for områdeløft Tøyen og Grønland koordinerer pilot-initiativ
av boligsosiale løsninger i bydelen.
• i samarbeid med kriminalomsorg og ettervernsinstitusjoner, utrede å inkludere
personer som er i etableringsfasen etter ferdig soning i boligsosiale prosjekter.
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Ta strukturelle grep i boligpolitikken:
• at kommunen fester bort tomter til gunstige vilkår for ikke-kommersielle

boligstiftelser
• utarbeide en ﬁnansieringsmodell for investering i egen bolig med egeninnsats.
• skape frisoner i reguleringsplaner for å gjennomføre innovative
selvbyggerprosjekter.
• ta initiativ til strengere tilsyn av det private utleiemarkedet og utrede tiltak i
dialog med Leieboerforeningen og andre relevante aktører.

Sikre boligsosial bærekraft:
• vurdere alle forslag for fortetting og detaljregulering i henhold til lokalt
•
•
•
•
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boligbehov og sosial bærekraft.
salg av kommunale boliger må gjennomføres på en måte som ivaretar det
lokale boligbehovet.
utarbeide en plan for sosial bærekraft på Tøyen.
støtte arenaer for utveksling av boligsosial kunnskap og erfaring som
konferanser, seminarer og verksteder.
gi lokale arbeidssøkere arbeidstrening, praksis og ansettelser i en del av de
boligsosiale løsningene i bydelen.

KUNST OG KULTUR I EN LEVENDE BYDEL
Gamle Oslo er en av de mest spennende og kreative bydelene i byen. Kortreiste kunst- og
kulturopplevelser, både i gatebilde og på bydelens scener og kulturarenaer styrker
nærmiljøet, skaper lokal tilhørighet og øker livskvaliteten.
Ved å legge til rette for en sterk og mangfoldig kultursektor, styrker vi også viktige
møteplasser for integrering og utveksling av kulturuttrykk. Vi er på lag med engasjerte
innbyggere med gode ideer til frivillighetsprosjekter.

Våre mål:
• Opprette en ﬁlial av Deichmanske bibliotek på Etterstad/Helsfyr med et godt

•

•
•
•
•
•

tilbud til ungdom, som i tillegg kan være en møteplass og kulturhus for den
voksne lokalbefolkningen.
Styrke lokal identitet, spesielt i de ytre strøkene av bydelen (Ensjø, Etterstad,
Brynseng, Kværnerdalen og Ekebergskrenten) gjennom en bevisst satsing på
kultur, arrangementer og festivaler.
Sikre miljøvennlige, bærekraftige proﬁler og temaer på eksisterende gate- og
parkfestivaler.
Etablere et brukerstyrt senter for kulturproduksjon med ateliér for lokale
kunstnere.
Etablere en forsøksordning med et boligprosjekt for samlokalisering av unge
kunstnere i bydelen.
Tilrettelegge for pop-up gallerier og annen pop-up kultur.
Følge opp Plan for Gatekunst og tilrettelegge for blant annet fasademalerier og
lovlige graﬁttivegger i hele bydelen etter mønster fra Tøyen.
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NATUR OG GRØNNE LUNGER
Oslo er det fylket i Norge med størst biologisk mangfold. I bydel Gamle Oslo nnes noen
av byens beste urbane rom. Her nner vi også naturområder som Alnaelva, der du kan ske
ørret blant rådyr og rødrev. Parker, plasser, natur og gode byrom skaper trivsel og gir bedre
psykisk og fysisk helse.
Parkene og grøntområdene våre bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og
beskytter mot oversvømmelser i et våtere klima. Naturen er et viktig element for
økosystemtjenester i byen. Vegetasjonen tjener byen med god vannhåndtering og bytrær
bidrar til reduksjon av støy og svevestøv og skygge i byrommene. I tillegg har vi blomster og
andre nyttevekster, som tjener insekter, dyr og mennesker som lever i og bruker byen.
Grønne omgivelser er også viktig element i trivsel og folkehelse i en stadig tettere by.
Byrommene i Gamle Oslo er kjent for å være hyppig og godt brukt av mange brukere med
sammensatt bakgrunn. De er felles møteplasser der alle kan føle seg velkomne, uansett
bakgrunn eller størrelse på lommeboka. De oﬀentlige rommene er også viktige å ivareta og
utvikle som oppholdssteder. For å ivareta både miljø og innbyggerne i Oslo er det derfor
viktig at vi legger til rette for gode grøntarealer i bydelen vår.
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Våre mål:
Øke sosial trivsel i byrommene ved å:
• Etablere ﬂere ikke-kommersielle møtesteder med mulighet for aktivitet, for
•

•
•
•

•

•
•

eksempel utendørssjakk, utendørs treningsparker og gatebasket.
Etablere ﬂere offentlig tilgjengelige vannfontener med gratis vann og lett
tilgjengelige og kjønnsnøytrale toaletter i bydelen, i tillegg til ﬂere fast
installerte benker og bord. Dette gjelder også på øyene, som del av Gamle
Oslo bydel.
Sikre bedre belysning i gater for å øke trygghet og trivsel
Anlegge strømuttak på utvalgte steder hvor det ofte er arrangementer.
Plante ﬂere gatetrær, blant annet i Grønlandsleiret, Strømsveien og
Grenseveien. Verne eksisterende trær, og plante frukttrær og bærbusker i
parker og skolegårder.
Jobbe videre for å etablere tusen hageparseller i Bydel Gamle Oslo, blant
annet ved å konvertere parkeringsplasser, anlegge midlertidige parseller på
byggetomter, tilrettelegge for private parseller i borettslag og sørge for å sette
av rom til dyrkeprosjekter og skolehager i nye reguleringsplaner.
MDG vil jobbe for å ﬁnne ny plassering for en luftegård for hunder i bydelen
Samarbeide med bydelene der Alnaelva renner gjennom og med Oslo
kommune, for å sikre en handlingsplan for Alnaelva. Alnaelva bør prioriteres på
lik linje med den tidligere opprustningen av Akerselva.
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Hindre at avfall sprer seg i byen og naturen:
• Jobbe for at Gamle Oslo skal bli en plastfri bydel, og fase ut bruk av
•
•
•
•
•

unødvendig engangsplast i bydelen
Sette opp ﬂere søppelbøtter og sikre hyppigere tømming i sommerhalvåret i de
mest brukte parkene i bydelen.
Sette opp faste askebegre i forbindelse med søppelkasser. I tillegg vil vi ha
askebegre på steder der folk ofte samles for å røyke.
Installere ﬂere faste griller for å redusere bruken av engangsgriller i bydelens
parker.
Åpne bekker må få bedre løsninger til å ﬁltrere vannet, slik at plast og annet
søppel ikke kommer ut i fjorden. Ved bruk av gitter eller liknende systemer, må
det også være hyppig kontroll og rensing.

Bevare og utvikle biologisk mangfold:
• Lage en strategi for bevaring og utvikling av biologisk mangfold i bydelen
• Bidra til å utvikle mangfoldig beplantning for byens grønne områder, gjerne

•

•

•

•

•
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gjennom en egen skjøtselsplan. Målet for Oslo som by skal være 100.000 nye
nyttevekster som frukttrær og bærbusker og bie- og humlevennlige planter, der
en andel skal plantes i Gamle Oslo.
Hindre unødvendig kantslått for å bevare økologisk viktige pollinerende
insekter, bekjempe forbudte fremmede arter og utrede hvordan utelys kan
utformes for å ivareta hensyn til det biologiske mangfoldet..
Tilrettelegge for pollinerende insekter ved å velge hensiktsmessig beplantning
i det offentlige rom deriblant på restarealer i byrommet. Anlegge blomstereng i
kuperte parkdrag for eksempel deler av Kampen park og tilrettelegge for urban
birøkt på kommunale eiendommer
Kartlegge hele Gamle Oslo med fokus på forbudte fremmede arter. Utvikle
tiltaksplaner som borettslag, næringsvirksomheter og andre interesserte kan
benytte seg av i bydelen vår
Tilrettelegge for at private initiativ som ryddedugnader mot forbudte,
fremmede arter kan levere planteavfallet på en enkel måte, gjerne i forbindelse
med nærmiljøstasjonene.
Øke trivselen og styrke beredskapen mot økt nedbør gjennom å få enda mer av
bydelenes vassdrag opp i dagen.

LOKAL HANDEL OG JOBBSKAPING
Lokal handel og næring forsørger ikke bare lokalbefolkningen med varer, tjenester og
arbeidsplasser, de er også med å forme innbyggernes nærmiljø og økologiske fotavtrykk. Vi
er opptatte av, og legger spesielt vekt på tilrettelegging for gründere med
minoritetsbakgrunn, sosialentreprenører, kulturentreprenører og grønne gründere.

Våre mål:
• Styrke byens strøksgater med variert nærings- og kulturliv på gateplan.

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Prioriterte gater er bl.a. Strømsveien, Schweigaards gate, Jens Bjelkes gate og
Oslogate.
Styrke lokal handel og uavhengige aktører ved å bl.a. motarbeide bilbasert
handel og spesielt større kjøpesentre, samt føre en restriktiv linje mot
kjedebutikker, -kiosker og –kafeer.
Promotere virksomheter basert på reparasjon, gjenbruk, bytting og deling,
blant annet gjennom ﬂere bruktmarkeder, byttemarkeder,
reparasjonsverksteder og gjenbruksstasjoner.
Kartlegge langtidsledig bygningsmasse i bydelen med mål om, i samarbeid
med eiendomsforvalterne, å tilgjengeliggjøre midlertidige lokaler for foretak
innen grønt og sosialt entreprenørskap.
Tilrettelegge for innovasjon og et variert gründermiljø.
Oppmuntre ﬂere bedrifter i bydelen til å bli Miljøfyrtårn.
Tilrettelegge for et Bondens Marked i bydelen.
Promotere tettere samarbeid mellom bydel og sosiale og kulturelle
entreprenører med tanke på å utløse eksterne midler.
Fokusere på entreprenørskap og jobbskaping blant innvandrere gjennom ulike
tilbud og samarbeid med frivillige organisasjoner og NAV.
Samarbeide med JobbX for å bistå minoritetsungdom med begrenset
personlig nettverk i å komme ut i arbeidslivet.
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BYUTVIKLING OG ARKITEKTUR
Gamle Oslo er i en spennende utvikling, med store nye områder som Bjørvika og
Hovinbyen. Samtidig er Gamle Oslo ett av de eldste urbane områdene som nnes i Norge.
Det er viktig å ivareta balansen mellom vern og utvikling. Trehusmiljøene i Gamlebyen,
Grønland, Kampen, Vålerenga og Ekebergskrenten er en del av byens hjerte, og viktig å ta
vare på. Vi vil sikre en god bokvalitet i både nye og gamle områder. Byggebransjen er blant
de største kildene til utslipp av klimagasser. Vi vil eﬀektivisere energiforbruket gjennom
strenge miljøkrav. Bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er god miljøpolitikk
og det er viktig å ta vare på de historiske kvalitetene og andre særpregene som nnes i
bydelen.
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Våre mål:
• Sikre medvirkning og sosiale hensyn i utvikling av nye byutviklingsprosjekter
• Sørge for at nye boligprosjekter anlegger romslige offentlige parker og varierte
•

•

•
•

•
•

•
•

grøntanlegg.
Ta i bruk en del av de mange små urbane restarealene med såkalte inﬁll-bygg,
for å sikre en smart og skånsom fortetting av byen, uten å gå på bekostning av
bydelens parker og rekreasjonsområder.
Jobbe for økt bruk av livsløpsanalyser og bærekraftig oppussing av
eksisterende bygninger. Bevare de gamle murgårdene og trehusene og
prioritere gjenbruk og transformasjon av bebyggelse fremfor rivning.
Støtte utbygging av solenergi på eksisterende bygg, og stille krav til solenergi i
nye bygg.
Stille høye krav til reduserte klimagassutslipp, miljøvennlig materialbruk,
grønne tak og fasader og åpen overvannshåndtering ved ny bebyggelse. Vi vil
jobbe for økt grøntandel.
Jobbe for at bygg og hageanlegg rundt Oslo Hospital kommer bydelens
beboere til gode.
Vi vil at tidligere Oslo Botsfengsel skal komme allmennheten til gode og at
området åpnes opp, slik at det skal være mulig å reise på tvers i bydelen. Vi vil
arbeide for at Klosterenga park skal bli større.
Utrede muligheten for å etablere en lokal avgiftsordning for byromsreklame.
Sikre blanda arealbruk i nye bolig- og byggeprosjekter og jobbe for at det skal
ﬁnnes næringslokaler der folk bor, også utenfor sentrum, for å sikre liv på
gateplan og korte gangavstander.
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INTEGRERING, INKLUDERING OG ANTIRASISME
Grønn politikk bygger på en grunnleggende forståelse og respekt for hver persons
individuelle situasjon. Oslo er også en mangfoldig og raus by. Flerkultur er vår styrke. I
møte med hat mot folkegrupper må vi stå sammen i solidaritet. Oslo skal være en by der
alle har like muligheter og opplever at de får bidra til fellesskapet, og der ingen opplever
angrep, hat eller hets for sin etniske bakgrunn, religion, kjønnsidentitet eller seksuelle
orientering.

Våre mål:
Styrke dialogarbeid og inkludering:
• Skape ﬂere møteplasser på tvers av etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn,

deriblant parsellhager, matfestivaler og andre lavterskel møteplasser
• Etablere et bredt samarbeide for å forebygge radikalisering med et spesielt
fokus på ungdommer og unge voksne.
• Styrke samarbeidet mellom kirker, moskéer og andre organisasjoner ved å
invitere til jevnlige dialogmøter og åpne fora om dagsaktuelle temaer i bydelen
vår.
• Bedre synliggjøre hvilke tilbud NAV har innen språkopplæring og andre
relevante områder.

Utvikle Gamle Oslo til å bli en regnbuebydel:
• Alle kommunens ansatte som jobber med innbyggerkontakt eller eller LHBTI-

spørsmål skal delta på kompetansehevende tiltak som Rosa Kompetanse, og
alle elever på Skeiv Ungdoms Restart en gang i løpet av skoleløpet
• Ansette en sexologisk rådgiver som ressursperson i bydelen som kan sette i
gang gode forebyggende tiltak som anti-diskriminerende tiltak i bydelen, drive
folkeopplysning, og drive rådgivning for alle profesjoner i bydelen som
arbeider med mennesker.
• Synliggjøre kvinners plass i byen og historien ved å gi ﬂere gater og plasser i
bydelen vår kvinnenavn.
• Bydelen skal ﬂagge når det er Pride i byen, med norske ﬂagg og/eller
regnbueﬂagg.
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HELSE, OMSORG OG SOSIAL UTJEVNING
Ulikheten i byen vår gir seg tydelige utslag på helsestatistikken. Innbyggerne i Gamle Oslo
lever kortere og har ere helseplager enn innbyggere i mer velstående bydeler. Derfor
trenger vi et kraftig løft for folkehelsa i bydelen vår. Å jobbe forebyggende er både bedre for
folk og billigere for kommunen. Dette innebærer å motvirke ulikhet, skape et mer
helsefremmende nærmiljø, styrke det lokale helsetilbudet og jobbe mer oppsøkende overfor
utsatte og ressurssvake innbyggere.
Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for å nne nye og bedre måter å løse bydelens oppgaver,
samtidig som vi sikrer kvalitet i de eksisterende tjenestene. Vår helse- og sosialpolitikk skal
sikre befolkningens helse, ta vårt internasjonale ansvar for FNs bærekraftsmål på alvor og
bidra til meningsfulle liv.

Våre mål:
Gi eldre gode hverdager:
• Flere og ﬂere eldre ønsker, og får mulighet til, å bo hjemme. Vi ønsker ﬂere

tiltak for å motvirke ensomhet og legge til rette for en meningsfull alderdom.
Dette inkluderer for eksempel inkluderende arkitektur, semi-offentlige rom som
kafeteriaen på Kampen Omsorg+, Rosa Busser til Gamle Oslo og egne tiltak for
eldre innvandrere.
• Sikre at maten på bydelens sykehjem og eldresentre lages på egne kjøkken,
eller annet sted i nærmiljøet, framfor å transporteres langveisfra.
• Skape ﬂere arenaer for kontakt på tvers av generasjoner ved å etablere
samarbeid mellom sykehjem og skoler.
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• Legge til rette for at man kan leve godt og trygt med sin seksuelle identitet

•

•
•
•

også som aldrende, ved å kreve god LHBTI-kompetanse generelt blant ansatte i
eldreomsorgen
Legge til rette for positive lavterskel hverdagsopplevelser for
pleiehjemsbeboere og pårørende, for eksempel sansehager, elsykkelturer og
hønsegårder, etter modell fra bl.a. Sagenehjemmet på Sagene og Paulus
Sykehjem på Grünerløkka.
Etablere alternative utearealer som sansehager for terapi og
demensbehandling i forbindelse med sykehjem og liknende institusjoner.
Tilrettelegge for at et prøveprosjekt med seks timers arbeidsdag kan
gjennomføres i bydel Gamle Oslo, for eksempel i hjemmetjenesten.
Ha en stilling for en klinisk ernæringsfysiolog for å sikre god ernæring for barn,
eldre og andre som får mat av kommunen.

Sikre god og rask psykisk helsehjelp:
• Vi ønsker å styrke lavterskeltjenester for psykisk helse som Rask Psykisk

Helsehjelp, Fontenehuset på Tøyen og Aktivitetssenteret 31B på Grønland.
Samtidig ønsker vi å styrke det forebyggende psykiske helsearbeidet i
bydelen.
• Følge opp etableringen av «Rask Psykisk Helsehjelp» som er et lavterskeltilbud
for behandling av angst og depresjon.
• Støtte lavterskel mestringstiltak for psykisk helse som Fontenehuset på Tøyen
og Aktivitetssenteret 31B på Grønland.
• Sikre gode skolehelsetjenester i bydelen med kompetanse på psykisk helse, for
eksempel gjennom skolepsykologer.
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Føre en inkluderende sosialpolitikk:
• Bydelens områder skal være inkluderende for mennesker med nedsatt

funksjonsevne. Dette inkluderer for eksempel universell utforming.
• Gamle Oslos institusjoner og helsepersonell skal være landets beste på
migrasjonshelse. Det krever omfattende opplæring og nye tiltak for å gjøre
informasjon og tjenester tilgjengelig på ulike språk og for ulike kulturer.
• Vi anerkjenner at også Bydel Gamle Oslo har ansvar for å forebygge utvikling
av antibiotikaresistens. Vi ønsker å sette av penger til en hygienesykepleier som
kan føre tilsyn og drive opplæring i bydelens institusjoner.
• Rekruttere ﬂere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn.
• Legge stor vekt på alternativer til fosterhjem, bl.a. fosterhjem i slekt og nettverk,
så sant barnets beste er sikret.
• Bydel Gamle Oslo skal også i framtida være en raus og åpen bydel. Samtidig vil
vi også jobbe for at byomfattende tiltak for vanskeligstilte spres bedre og ikke
konsentreres på Grønland, Tøyen og Gamlebyen
• Drive aktivt oppsøkende og informerende dialogvirksomhet ut mot formelle og
uformelle nettverk, organisasjoner og trossamfunn for å etablere tillit og
kunnskap om barnevernet, spesielt blant minoritetsgrupper.
• Utvide forbudet mot privat fyrverkeri til å gjelde hele bydelen, og heller feire
nyttår på en tryggere og mer dyrevennlig måte, som lasershow.

Sikre god rusomsorg i bydelen:
•

Etablere nyskapende samarbeider med frivillig sektor for å skape ﬂere

alternative arenaer for rusomsorg og mestring for folk som lever med tunge
rusproblemer.
• Lage en bydelsomfattende strategi for bosetting og oppfølging av psykisk syke
og rusavhengige som skaper en verdig bosituasjon for de det gjelder, og
trygghet for omgivelsene.
• Tilrettelegge for at rusbehandlingsinstitusjoner skal spres over hele byen, og
også fordeles utover hele bydelen, ikke konsentreres på Grønland-Tøyen.
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