Vedtatt på Oslo Arbeiderpartis årsmøte 2018

Gode og trygge nabolag
For Oslo Arbeiderparti er det avgjørende med en politikk som gir alle mennesker i byen vår
trygge og gode liv med frihet og like muligheter. Nabolaget vi bor i er der vi lever livene våre.
Derfor må vi gi gode svar på hvordan vi alle kan trives og ha det godt i eget nærmiljø.
Ved å delta i arbeidslivet vil de fleste kunne forsørge seg selv og sin familie. Hvem som bor i
et nabolag og om de som bor i et område er i jobb eller ikke betyr noe for levekårene akkurat
der.
Utsatte nabolag med dårlige levekår er sentrale for å reprodusere forskjeller i samfunnet og
gi reduserte muligheter resten av livet for de som vokser opp i utsatte nabolag. Det å finne
politikk som utjevner levekår, sikrer sosial mobilitet, forebygger fattigdom og gir folk i byen
mulighet til å leve de livene de selv ønsker er avgjørende for hvilken retning utviklingen av
byen vår går. Mangfoldet i byen vår gjør at det ikke finnes én løsning for alle områder. Ved å
ha målrettet innsats i byen vår sikrer vi at Oslo blir en varmere og mer inkluderende by for
alle.

Aktive og inkluderende nabolag
Oslo Arbeiderparti skal være et åpent og lyttende parti som gir innbyggere i fellesskap
mulighet til medbestemmelse i sine nabolag. Samtidig er det i nærmiljøet og i bydelene
Oslos befolkning kommer tettest på offentlige tjenester. Oslo Arbeiderparti mener det er
befolkningen som skal sitte i førersetet for både idéfasen, planleggingen, gjennomføringen
og styringen av sine nærmiljøer. Samtidig er det det offentlige som skal stå som garantist for
at det finnes gode tjenester der man bor, og Oslo Arbeiderpartiet vil fortsette å utvikle gode
tjenestetilbud i hele byen. I en storby jobber og studerer mange utenfor nærmiljøet, og
mange bruker storbyens muligheter på fritida. Oslo Arbeiderparti vil også legge til rette for
slik bruk av byen. Prinsippet for å utvikle nabolag bør være bærekraft, det vil si at nabolaget
kan stå seg over tid, bidrar til sosial utjevning, til et grønt fotavtrykk, og en bærekraftig
økonomisk finansiering.
Idretten, kultur og frivillighet er viktige tilskudd i alle nabolag og nærmiljøer. Oslo
Arbeiderparti ønsker å gi alle barn muligheten til å delta på fritidsaktivitet, uavhengig hvor i
byen eller i hvilket nærmiljø de bor i, for å sikre like muligheter til alle.
Oslo Ap vil:
•

•
•
•
•
•

At utvalgte nabolag og lokalmiljøer med et sterkt engasjement gis mulighet til å
planlegge, igangsette og selv gjennomføre prosjekter for å utvikle nabolag med
kommunens hjelp innenfor rammen av Oslos vedtatte områdepolitikk. Områdepolitikk
og områdeløft skal bidra til å løfte nærmiljøer og redusere utenforskapet som
barnefattigdom og arbeidsledighet innebærer.
At kommunen legger bedre til rette for frivilligheten, og bidrar til at frivillige kan få
brukt sin kompetanse og sitt engasjement.
Opprette møteplasser i hver bydel der frivillige kan legge aktivitetene sine, og gjøre
det lett for frivillige å koordinere og informere om aktivitetene sine. Møteplassene må
legge til rette for inkludering av alle i nabolaget.
Styrke bydelene, barnehagene og skolenes rolle som nærmiljøaktører ved å fortsette
å videreutvikle arbeidet med utleie av kommunale lokaler, og legge til rette for
samarbeid med lokal frivillighet og aktiviteter og arrangementer på dag og kveldstid.
Videreføre den nye aktivitetsskolen med idretts- og fritidsaktiviteter betalt av det
offentlige som en sentral del av aktivitetstilbudet.
Sikre bedre belysning langs elver, på turveier og i nabolaget
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At Sagene Folkebad gjenåpnes enten i offentlig, privat eller ideell regi i løpet av
denne bystyreperioden.

Barn og oppvekst
Oslo Arbeiderparti er opptatt av å gi alle barn og unge en trygg og god oppvekst, med like
muligheter til å fullføre skole, ha en meningsfull fritid, et inkluderende nabolag og en god
overgang til arbeid og voksenlivet.
Hvor du vokser opp i Oslo påvirker mulighetene du får resten av livet. Forskning viser at Oslo
har et høyt nivå av segregering av ungdom med ulik bakgrunn. Denne forskjellen har økt
svakt over tid.
Oslo Ap vil:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fortsette å styrke bydelenes økonomi slik at de kan gi et sterkt universelt
tjenestetilbud til alle innbyggere, særlig barn og unge, og i større grad har mulighet til
å tilby tjenester som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge, også
utenom de lovpålagte oppgavene.
Rusmisbruk på offentlig sted påvirker barn og unges oppvekstsvilkår. Politiet bør i
større grad vurdere bortvisning ved rusmisbruk på områder hvor barn og unge ferdes.
Det tillates ikke nye grunnskoler og barnehager i rød støysone.
Jobbe for å styrke den offentlige fellesskolen og gjøre nærskolene til foreldres
foretrukne valg.
Styrke skolehelsetjenesten og lokale helsetilbud for ungdom.
Ha minst en fritidsklubb/aktivitetsklubb i hver bydel i Oslo og gi tilgang til varierte
fritidsaktiviteter i alle deler av byen Gode nærmiljøkvaliteter for barn og unge må
sikres i byutviklingen, og det bør utarbeides krav til barnas representant i
høringssaker for den enkelte bydel.
At hver bydel har tilbud om foreldreveiledningskurs, blant annet som en del av
norskopplæringen.
Sikre at barn med foreldre eller foresatte med dårlig økonomi får delta i
fritidsaktiviteter.
Skal sørge for at rekreasjon og idrett er tilgjengelig for barn og unge uavhengig av
hvor i byen du bor eller hva slags økonomi foreldrene dine har.
Kommunale bygg som skoler og barnehager må også kunne fungere som
samfunnshus, hvor man kan holde barnebursdager, konfirmasjon ol, uten at
kostnadene blir for store for den enkelte familie.

Boligbygging som gir rom til alle
Oslo Arbeiderparti vil ha en boligpolitikk der alle har råd og mulighet til å bo i byen vår og i
eget nabolag gjennom hele livet. Stor utskiftning av befolkningen gir ustabile nabolag, og lite
variasjon i boligmasse skaper store forskjeller innad i et nærmiljø.
Skyhøye boligpriser fører til at det blir vanskeligere for folk med vanlige inntekter å ha råd til
og bo i Oslo. Oslo Arbeiderparti mener den utviklingen må snus, og vil sikre at fremtidig
byplanlegging tilrettelegges for attraktive boliger med store, grønne utemiljøer, gode
fellesarealer og variert boligmasse over hele byen. Nærmiljøer må ivaretas i utviklingen av
byen vår, samtidig som fokuset på sosial boligutvikling og alternative boformer må bli
viktigere i boligpolitikken fremover. Oslo Arbeiderparti har i byråd og bystyre tatt viktige grep
for å sikre at det er kommunen som er i førersete i byutviklingen og vil fortsette å styrke
denne innsatsen. Helhetlige, kommunale planer er bra for byen.
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Oslo Arbeiderparti mener det er innbyggerne, ikke utbyggerne, som må stå i fokus.
Oslo Arbeiderparti vil:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslo kommune skal jobbe for å hjelpe flere til å eie egen bolig fordi det er viktig for å
redusere sosiale forskjeller i Oslo.
Fokusere på en sosial bærekraftig boligutvikling. Oslo kommune må aktivt bruke
Husbanken og gi flere mulighet til å søke startlån.
Indeksregulere den statlige bostøtteordningen og innføre et barnetillegg til bostøtten.
at kommunen skal styre byutviklingen og sikre gode og stabile nabolag ved en god,
helhetlig byplanlegging med god lokal medvirkning fra innbyggerne. Oslo
Arbeiderparti
Boliger er til å bo i og skal ikke være en spekulativ investering. Vi vil innføre ulike
former for eierskapsbegrensninger som motvirker «hyblifisering» og boligspekulasjon.
Opprettholde ordningen i boliglånsforskriften som krever 40 prosent egenkapital ved
kjøp av sekundærbolig i Oslo.
Sikre mangfold av boligtyper, funksjonalitet/livsløpsstandard og boformer. Vi vil ha en
gjennomgang av praktiseringen av kvalitetskrav og tekniske krav.
Spre kommmunale boliger over hele byen, fortsette å forbedre boforholdene og sikre
en god bosammensetning
At kommunale strategier som omfatter kjøp av kommunale boliger stiller krav til ulike
type boliger, spredt i alle boligområder.
Etablere flere multihus med studentboliger, aldershjem og kommunale boliger i
samme bygg.
Sette i gang flere leie til eie-tiltak og nye innovative boligsosiale løsninger, der
Sandnes-modellen er et forbildeprosjekt.
Sikre gode grøntområder og sikre ivaretakelse av naturmangfoldet, samt krav til
bevaring og gjenåpning av bekkedrag og elver.
Fortsette med et høyt tempo i boligbyggingen for å demme opp for økningen i
boligprisene.

Å bli eldre i byen vår
Oslo vil frem mot 2040 få 50 000 flere eldre. For å møte veksten offensivt, tar kommunen inn
eiendomsskatt. Eiendomsskatten brukes blant annet til å ta Oslo fra en institiusjons- og
stoppeklokkebasert eldreomsorg til en aktiv alderdom der eldre får være sjef i eget liv. Vi
lever lenger og mange opplever gode og meningsfylte år etter at yrkeslivet er over. Men også
som eldre er det store forskjeller mellom hvilke muligheter hver enkelt har til å leve det livet
man ønsker. Eldre som bor alene skal oppleve trygghet i egen bolig og i eget nabolag. God
folkehelse skapes blant annet av godt naboskap og trygghet for egen bolig og boområde.
Møteplasser på tvers av generasjoner er viktig, og Oslo Arbeiderparti vil jobbe for at unge og
eldre i større grad kan dra nytte av hverandre, blant annet gjennom å videreutvikle
besøksordninger, alternative boformer eller legge til rette for digital opplæring.
Oslo Arbeiderparti vil:
•
•
•

Skape nye og attraktive møteplasser for eldre med mulighet for sosialt fellesskap på
daglig basis, hvor det er lav terskel for å delta.
Etablere flere lokalt tilpassede rekreasjonstilbud i samarbeid med lokale
organisasjoner, som for eksempel mosjonsgrupper i nye rekreasjonsområder.
Få til en bedre koordinering av frivillighetens mange tilbud vil kunne gi innbyggerne
bedre informasjon om de mange tilbudene som finnes og om ønsket deltakelse.
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•

Frivillighetssentralene i Oslo gjør mye viktig arbeid som Oslos innbyggere har behov
for og som vi ønsker å styrke.
Etablere flere generasjonsmøter, f.eks. ulike boformer der unge og eldre kan bo
sammen, møteplasser mellom eldre og barnehagebarn og elever og frivillige grupper
for sosialisering og kunnskapsdeling

