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Bydelsprogram for
Nordre Aker Arbeiderparti
2019-2023
Nordre Aker er et godt sted å bo. Her har vi nærhet til marka,
god barnehagedekning, gode skoler, variert aktivitetstilbud
og gode helse- og omsorgstjenester. Arbeiderpartiet vil at
bydelen skal være et godt sted å leve gjennom hele livet. En
bydel der vi trives og føler at vi hører til. En bydel der vi tar
vare på hverandre.
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OPPVEKST
En god barndom er nøkkelen til det meste i livet. Nordre Aker
er en god bydel å vokse opp i. Barna lever tett på naturen, i
trygge omgivelser og har mulighet til delta på ulike
fritidsaktiviteter.
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Trygge og kompetente
barnehager
Barnehagen skal være et sted alle foreldre ønsker å ha barna
sine. Nordre Aker har god barnehagedekning og fornøyde
brukere, men vi har behov for å styrke kompetansen i
barnehagen, og vi må sørge for at vi har nok ansatte på jobb.
Barnehagen er en viktig arena for språkutvikling og sosial
trening. Mye av grunnlaget for senere læring starter her. For
å øke kompetansen må vi ansette flere pedagoger. Vi må
stille krav til kompetanse og språkkunnskaper hos alle
ansatte, og vi må sikre at bemanningsnormen blir fulgt, også
ved sykdom. Trygge og kompetente barnehageansatte er
svært viktig for alle barn. Kvaliteten på innholdet i
barnehagen er like viktig som kvaliteten i skolen.

Nordre Aker Arbeiderparti vil:
•

styrke kompetansen i barnehagene. Vi ønsker at en
større andel av de ansatte skal være pedagoger eller
ha annen barnefaglig kompetanse.

•

sikre at alle ansatte i barnehagen tilfredsstiller de
formelle språkkravene, og tilby norskkurs til dem som
trenger det.

•

følge opp Oslo Arbeiderparti sitt ønske om gratis
kjernetid for alle ettåringer i barnehagen, og på sikt
også for alle toåringer.

•

arbeide for at de kommunale barnehagebyggene i
bydelen holder god stand.
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En inkluderende og
kunnskapsrik skole
Skolen er svært viktig for alle barn, og den er kjernen i
lokalmiljøet. Nordre Aker har mange flotte og store barneskoler
med dyktige lærere. Her lærer barna grunnleggende ferdigheter
og de får tilhørighet til fellesskapet. Fundamentet som legges i
barneskolen har mye å si for videre læring og muligheter. Tidlig
innsats og individuell oppfølging er derfor svært viktig.
Vi har alle ulike forutsetninger og vi lærer på forskjellige måter.
Vi mener fleksible og varierte utdanningsløp, læringsformer og
vurderingsformer er viktig for å nå alle elevene. Arbeidsformene
i skolen må også bli mer varierte. Kritisk tenkning,
problemløsning, digitalisering, livsmestring, kreativitet, og
praktiske og estetiske ferdigheter må få større plass i skolen.
Elevene skal være godt kjent med de muligheter som ligger i
både yrkesveien og studieveien.
Arbeiderpartiet er opptatt av at elevene får et sterkere og
større lag rundt seg i skolen. Flere elever sliter med lav
motivasjon, mobbing, utenforskap, psykiske plager og rus. En
styrket skolehelsetjeneste, rådgivningstjeneste og andre
oppfølgingstjenester er viktige for å følge opp hver enkelt elev.
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Nordre Aker Arbeiderparti vil:
•

følge opp Oslo Arbeiderparti sin satsing på kvalitet i
undervisningen for å sikre barna grunnleggende
ferdigheter i lesing, skriving og regning.

•

følge opp Oslo Arbeiderparti sitt løfte om å bedre
støtteapparatet rundt elevene i skolen. Laget rundt
elevene skal styrkes med mer helsepersonell,
miljøarbeidere og rådgivere.

•

tilby gratis frukt og grønt til alle ungdomsskoleelever.

•

tilby gratis deltidsplass i AKS for alle førsteklassinger.

•

arbeide for et likeverdig AKS-tilbud på tvers av
skolene, og knytte innholdet i AKS bedre opp mot
skolens læringsmål. Kvaliteten i AKS må styrkes.

•

styrke yrkesfagene og få flere praktiske elementer inn
i grunnskole og videregående utdanning, enten det
dreier seg om håndverk, programmering eller
matematikkens praktiske sider. Vi må erkjenne og
verdsette at kunnskap kommer i ulike former og
tilegnes på ulike måter.

•

sikre alle barn mulighet til plass i grunnskolen i
nærområdet.

•

sørge for at brakkeskolene ikke blir permanente.

•

sikre trygge skoleveier.
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Like muligheter for alle barn
De aller fleste barn i Nordre Aker lever i trygge omgivelser med
gode utviklingsmuligheter, men for noen barn preges
hverdagen av omsorgssvikt. Arbeiderpartiet vil ha et
kompetanseløft blant de som arbeider med barn. Ansatte på
helsestasjonen, i barnehagen, i barnevernet, på skolen og i
politiet skal ha kompetanse og god nok bemanning til å avdekke
behov for hjelp, og gi barna den hjelpen og støtten de trenger.
Dårlige levekår er en viktig grunn til at noen barn blir hengende
etter. De deltar mindre i aktiviteter og opplever tidlig
utenforskap. Kanskje er det også ekstra tungt å leve med dårlig
råd i en ressurssterk bydel som Nordre Aker. Arbeiderpartiet vil
hjelpe barna dette gjelder. Vi vil blant annet gjøre
fritidsaktivitetene til disse barna gratis og etablere en ordning
med utleie av utstyr.

Nordre Aker Arbeiderparti vil:
•

prioritere et kompetanseløft for de som arbeider
direkte opp mot barn, for å styrke evnen til å avdekke
omsorgssvikt, vold, overgrep og utenforskap
(helsestasjon, barnehage, skole, barnevern,
fritidsklubber).

•

øke bemanningen på helsestasjonen for å gi alle en
god oppfølging.

•

forenkle og styrke mulighetene til å få dekket
kostnadene til fritidsaktiviteter for familier med lav
inntekt.

•

etablere en ordning med utleie av utstyr til
fritidsaktiviteter.
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En bydel for ungdom
Alt ligger til rette for en meget bra ungdomstid i Nordre Aker.
Aktivitetstilbudene er mange og skolene kommer godt ut på
Osloskolens målinger. Ungdommen i Nordre Aker er over
gjennomsnittet fornøyd med familien sin, skolen de går på og
nærmiljøet sitt.
Det er viktig å gi ungdom steder å være i fritiden. Mange
unge driver med organiserte fritidsaktiviteter, som idrett og
ulike former for kulturuttrykk. Disse aktivitetene tilbyr gode
sosiale rammer for ungdom, og vi vil støtte alle
organisasjoner som skaper et godt tilbud til bydelens
ungdommer. Idrettstilbudet må være tilgjengelig for alle,
også for dem med dårlig råd og for dem som ikke ønsker å
drive med konkurranseidrett.
Det er et stort behov for møteplasser og aktivitetstilbud for
ungdom som ikke driver med organiserte aktiviteter. Det er
behov for attraktive uterom og uformelle møteplasser inne.
Ungdom trenger tilhørighet, og de har behov for å oppleve
mestring. Møteplasser og tilbud drevet av og for ungdommer
er en måte å imøtekomme dette behovet på. Vi vil støtte alle
tiltak som gjør nærmiljøet til et trygt og meningsfullt sted å
være for ungdom.
Ungdomstiden er identitetsskapende. Da er det særlig viktig
å bli sett og inkludert. Rus og psykiske problemer,
utenforskap og frustrasjon må håndteres på et tidlig
tidspunkt. Undersøkelsen Ung i Oslo 2018 viser at ikke alt går
i riktig retning i Nordre Aker. Flere rapporterer om stress,
psykiske og fysiske plager, rusmisbruk og mobbing. Vi mener
helsetilbudet til barn og unge må være der de unge er,
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nemlig i skolen. Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Dette
innebærer faste og hele helse- og miljøfaglige stillinger ved
skolene, og vi vil sørge for bedre dekningsgrad enn i dag. Vi
vil også styrke forutsigbarheten og tilgjengeligheten til BUP,
og vi vil flytte mer av tilbudet innen psykisk helse til skolene.
Møteplasser, aktiviteter og tjenester for ungdom må være
forutsigbare. Det krever langsiktige finansieringsordninger.
Arbeiderpartiet vil ha som hovedregel at ungdomsarbeid
skjer i form av faste stillinger, ikke i form av prosjektmidler.

Nordre Aker Arbeiderparti vil:
•

åpne skolenes lokaler for fritidsaktiviteter på
kveldstid.

•

ruste opp uteområder og parker i nærmiljøet med
benker, fotballmål, basketkurver, badeplasser, lekeog treningsapparater.

•

opprette en nettportal med oversikt over tilbud til
ungdom i Nordre Aker.

•

styrke helsetilbudet for ungdom gjennom å styrke
skolehelsetjenesten ut over det bemanningsnormen
krever.

•

tilby bydelens miljøarbeider på rusfeltet fast stilling.

•

forenkle og styrke mulighetene til å få dekket
kostnadene til fritidsaktiviteter for familier med lav
inntekt.
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•

opprette en ordning for utleie av utstyr til
fritidsaktiviteter.

•

skape forutsigbare og langsiktige
finansieringsordninger for aktivitetstilbud til ungdom.

•

styrke oppsøkende arbeid med ungdom.

•

utvide åpningstidene på kveldstid for helsestasjonen
for ungdom i Nydalen.

•

styrke natteravnordningen i samarbeid med frivillige,
foreldre og skolene.

•

opprette flere læreplasser i bydelen.

•

tilbys deltidsjobber og sommerjobber til ungdom i
bydelen.
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ELDRE OG HELSE
Nordre Aker skal være en aldersvennlig bydel. Mange av de eldre i
bydelen er født og oppvokst her, og vi må legge til rette for at eldre
kan ha en fin alderdom i bydelen. Fremkommeligheten må være
god, hele året. Dette forutsetter god belysning, gatebelegg,
brøyting og flere benker. Taxi-tilbudet til de eldre er en suksess og
må utvides (de Rosa bussene har 600 brukere i Nordre Aker).
Vi blir flere eldre fremover, og behovet for aktivitetstilbud øker.
Arbeiderpartiet vil sikre fortsatt drift av de fire seniorsentre i
bydelen, samt legge til rette for flere generasjonsmøter mellom
unge og eldre. De eldre er en ressurs, og mange ønsker å bidra i
frivillig arbeid. Nordre Aker har testet ut en app, der
hjemmetjenesten melder innbyggernes behov til frivillige.
Prosjektet har vært vellykket, og Arbeiderpartiet ønsker å styrke
dette tilbudet.
Folk ønsker å bo så lenge som mulig i eget hjem. Vi må legge til
rette for at dette er mulig ved å styrke de hjemmebaserte
tjenestene. De eldre skal møte få og kjente fjes,
og hjemmetjenesten skal ha tid til å gjennomføre gjøremålene.
Hjemmene må også tilpasses slik at de er funksjonelle og trygge.
For de som likevel har behov for en omsorgsplass eller
sykehjemsplass skal livskvaliteten og verdigheten ivaretas.
Byggene må være funksjonelle og innredes som et hjem. Vi må
styrke bemanningen, brukermedvirkningen, aktivitetstilbudet, sikre
enerom med bad og videreføre samboergarantien. Hjemmene må
tilby ernæringsrik mat og sørge for gode måltidsstunder.
I utforming av nye sykehjem og omsorgsboliger må vi tenke nytt og
fleksibelt. Ved å tilrettelegge for kafeer, butikker, studenthybler og
aktivitetstilbud, kan sykehjem og omsorgsboliger forme små
landsbyer, med flere impulser og økt sosial kontakt for beboerne.
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Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

gjøre Nordre Aker til en gå-vennlig bydel, ved å knytte
sammen grøntområder og gangveier, og gjøre gatene
enda tryggere for fotgjengere.

•

bedre fremkommeligheten med god belysning,
brøyting, veidekke og benker.

•

videreføre og utvide Taxi-tilbudet til de eldre
(de Rosa bussene).

•

utvikle og utvide bruken av teknologi for å bedre
kontakten mellom eldre og frivillige.

•

sikre fortsatt drift av de fire seniorsentrene i bydelen.

•

opprette en frisklivssentral i bydelen med
helseaktivitet, rehabilitering og veiledning.

•

styrke bemanningen i hjemmetjenesten og
sykehjemmene.

•

sikre enerom med bad og næringsrik mat på
sykehjemmene, og videreføre samboergaranti.

•

tilby daglig aktivitet på sykehjemmene.

•

tilby aktivitetstid hver uke til hjemmeboende med
hjemmehjelp.

12

•

tenke nytt i utforming av nye sykehjem og
omsorgsboliger. Vi vil tenke landsbyformat for å sikre
et variert tilbud til beboerne, og legge til rette for
generasjonsmøter.

•

opprette noen midlertidige sykehjemsplasser i
bydelen.

•

avvikle ordningen om gjengs leie.

•

utrede både Ullevål og Gaustad som mulig
lokalisering for det nye sykehuset.

•

skape generasjonsmøter, for eksempel ved å ansette
ungdom i deltidsstillinger til å utføre tjenester for de
eldre.
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FRITID
Nordre Aker er en attraktiv bydel med flotte tur- og
rekreasjonsområder, og med et bredt idretts- og kulturtilbud.
Uteområdene i bydelen og fritidstilbudene må være
tilgjengelige for alle, uavhengig av alder og aktivitetsnivå.
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Friluftsliv
Nærheten til marka, Akerselva, turveiene og grøntområdene
betyr mye for oss, og for hele byens befolkning.

Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

oppgradere parker og grøntområder i hele bydelen
med benker, leke- og treningsapparater, fotballmål og
basketkurver. Uteområdene skal være innbydende.

•

skape et tettere samarbeid med idrettslag,
friluftslivsorganisasjonene og andre aktører i bydelen.

•

bygge en trygg veiskulder for sykkel i Maridalen hele
veien fra Brekkekrysset til Skar.

•

omgjøre vaktbua på Skar til varmestue for turfolk.

•

videreutvikle turveinettet mellom bydelen og marka.

•

bygge turveistrekningen mellom Grenda og
Sognsvann som planlagt.

•

etablere en hundepark i bydelen.

•

oppgradere og synliggjøre turveien og grøntområdene
langs Akerselva.

•

gi lokalmiljøer medbestemmelse ved bruk av
friarealer, som for eksempel konserter på bydelens
grøntområder.
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Idrett
Bydelens befolkning i alle aldre trenger et godt og variert
idrettstilbud. Mange deltar allerede i organisert idrett, men vi
mangler haller og baner for å imøtekomme aktivitetsnivået og
interessen.

Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

etablere flerbrukshaller på Korsvoll og Frysja.

•

etablere et offentlig bad i tilknytning til Engebråten skole
eller Blindern VGS.

•

ha et tettere samarbeid med idrettslag i bydelen.

•

sikre alle aldersgrupper mulighet for meningsfull fysisk
aktivitet, uavhengig av betalingsevne eller ønsket
aktivitetsnivå. Det er spesielt viktig at ungdom og voksne
kan drive med breddeidrett uten å måtte drive på
konkurransenivå.

•

etablere Tufteparker, gratis utendørs
gruppetreningstilbud, og andre åpne lavterskeltilbud.

•

etablere flere kunstgressbaner i bydelen.

•

bygge et rulleskianlegg i Linderudkollen.

•

utvide Oslo Skisenter i Grefsenkleiva.

•

bygge en basishall og nytt klubbhus for Grefsen Stadion.

•

forenkle og styrke mulighetene til å få dekket kostnadene
til idrett for familier med lav inntekt.

•

sørge for minimum ett utstyrsbibliotek i Nordre Aker.
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Kultur
Kulturtilbudet i bydelen er en viktig kilde til rekreasjon,
tilhørighet, identitet og fellesskap. Lag og foreninger står for
et omfattende kultur- og fritidstilbud i bydelen. I tillegg har
bydelen tilbud gjennom kulturskolen, kommersielle aktører
og nasjonale institusjoner. Mye av det lokale kultur- og
fritidstilbudet er knyttet til de enkelte delområdene i
bydelen.
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Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

utvikle et bredt, inkluderende og tilgjengelig kulturog fritidstilbud i bydelen.

•

opprette en nettside hvor man enkelt får oversikt
over lag, foreninger og arrangementer i bydelen.

•

innføre et digitalt bookingsystem, med oversikt over
bydelens lokaler for lån og leie for kultur- og
fritidsaktiviteter.

•

skape forutsigbarhet for kulturlivet og kunstnerne i
bydelen, og stille lokaler til disposisjon.

•

styrke kulturskoletilbudet i bydelen, og
inntektsgradere prisen på tilbudet.

•

støtte og styrke samarbeidet med Maridalsspillet,
Akerselva Kultur- og Teaterlag, og selvstendige og
utøvende kunstnere i bydelen.

•

styrke tilbudet på Trikkehallen.

•

utvide tilbudet og åpningstidene på biblioteket i
Nydalen. Vi vil også vurdere en ny lokalisering av
biblioteket for å gjøre det mer tilgjengelig for flere.

•

legge til rette for at skolekorpsene har best mulige
øvingslokaler i sitt nærmiljø, med mulighet for å lagre
utstyr.
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Frivillighet
Frivillighet er en grunnpilar i demokratiet og det er viktig for
Arbeiderpartiet å legge til rette for frivillighet. Frivillig arbeid
gir mening til den enkelte og merverdi for samfunnet.
Frivillighet skaper tilhørighet og engasjement, og tilbyr
sosiale arenaer som kan fremme inkludering og motvirke
isolasjon og ensomhet. Frivillige organisasjoner spiller også
en viktig rolle i arbeidet med tilbudene innenfor idrett, friluft,
kultur og fritid.

Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

gjøre det lettere å engasjere seg som frivillig, og
brukerne skal lettere få oversikt over tilbudet.

•

innføre et digitalt bookingsystem, med oversikt over
bydelens lokaler for lån og leie av frivilligheten.

•

at barne- og ungdomsorganisasjoner skal kunne låne
kommunale lokaler gratis.

•

legge til rette for drift og utvikling av frivillige
organisasjoner og for enkeltpersoner som vil bidra til
gode nabolag og nærmiljøer.
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UTVIKLING AV BYDEL
NORDRE AKER
Nordre Aker skal være en bydel for alle faser i livet.
Boligprosjekter og bomiljø må tilpasses ulike livssituasjoner
og aldersgrupper, og transporttilbudet må følge
befolkningsveksten.
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Byutvikling
Nordre Aker skal være en bydel hvor det er rom for alle. Vi
har mange gode og ettertraktede bomiljøer med hus, blokker
og studentboliger som vi må ta vare på og utvikle. Men vi ser
også at det kan være vanskelig å komme inn på
boligmarkedet, og at det er vanskelig å bli boende i
skolekretsen hvis man skiller seg. Vi mangler også boliger
tilpasset eldre som trenger enklere atkomst. Vi vil jobbe for
at det bygges boliger tilpasset ulike livssituasjoner og ulik
inntekt.
Nye og store byutviklingsprosjekter ved Frysja, i Nydalen, på
Sogn og på Tåsen vil prege bydelen fremover. Nordre Aker
Arbeiderparti arbeider for at disse prosjektene planlegges og
gjennomføres slik at vi får en grønn, trygg og variert bydel.
Ved å synliggjøre behovene og stille krav til utviklerne kan vi
få en mer miljøvennlig og inkluderende arkitektur.
Når vi blir flere må vi skalere opp tjenester og infrastruktur,
det være seg skoler, barnehager og veier. Vi vil arbeide for å
bedre kollektivtilbudet og vi vil tilrettelegge for at man skal
komme seg mer sømløst og trygt rundt med sykkel, trikk,
buss, bane, tog og privatbil.
Gode bomiljøer er avhengig av at det planlegges for
næringsliv, fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser. Vi vil
utvikle torgene og fellesområdene i bydelen og hele tiden
være positive til tiltak som kan fremme handel der folk bor.
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Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

sikre at boligprosjekter planlegges slik at folk med ulik
inntekt og livssituasjon kan bosette seg i bydelen vår

•

styrke kollektivtilbudet i takt med befolkningsveksten.

•

involvere alle berørte parter i planlegging av nye
prosjekter og omreguleringer.

•

bygge flere studentboliger og involvere studentene i
høringsuttalelser ved arealplanlegging for
studentboliger.

•

vektlegge trivsel og godt naboskap i nye boligprosjekter
for eldre og studenter.

•

stille krav om å anvende fornybare og resirkulerte
byggematerialer i større grad i utviklingsprosjekter.

•

sikre at byutviklingen i bydelen ivaretar en balanse
mellom bolig, næring og gode offentlige rom.

•

sikre flerbruk når uterom og næringseiendom
planlegges.

•

skape flere møteplasser for ungdommer i Nordre Aker.

•

utvikle de små torgene som er viktig for lokalmiljøene.

•

sikre at kolonihagene bevares.

•

legge til rette for at Disenjordet blir en samlingsplass for
folk i alle aldre, med mulighet for forskjellige sosiale
aktiviteter.
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Samferdsel og miljø
I Nordre Aker er vi 50 000 som daglig reiser til jobb, skole og
fritidsaktiviteter. Arbeiderpartiet vil gjøre det enkelt og trygt
for alle å komme seg dit de skal, og det skal være lett å velge
miljøvennlige og kollektive transportmåter. Når vi blir flere
må vi øke kapasiteten for å hindre kork. Utfordringene våre
er særlig nedslitt veidekke, få sykkelfelt og få ladestasjoner
for elbil. Dette vil vi ta tak i.
Oslo har fått betydelig renere luft de siste årene. Samtidig
har vi flere store trafikkårer i vår bydel. Vi vil alltid spørre oss
hvordan ulike tiltak vil prege miljøet og hvordan vi kan løse
ting mer miljøvennlig. Klima er den viktigste politiske saken
for mange, spesielt unge. Dette miljøengasjementet vil vi ta
med oss inn i bydelsutvalget.

Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

sikre god kollektivdekning i takt med byutviklingen.

•

utbedre standarden på veidekket, og prioritere
trikketraséene.

•

sikre at veiene raskt blir måkt og strødd om vinteren.

•

sikre gode sykkel- og gangveier i hjerteområdene
rundt skolene.

•

utbedre bydelens lokale veier.

•

etablere flere sykkelveier i bydelen.

•

verne om det grønne beltet rundt Akerselva.
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•

oppgradere stasjonene på Sognsvannsbanen til
T-bane standard.

•

innføre nattbuss langs Ring 3.

•

etablere flere ladestasjoner for elbil.

•

etablere flere sykkeloppstillingsplasser ved
kollektivknutepunktene, slik at det blir lettere å velge
kollektivt.

•

etablere mekkestasjon for sykkel.

•

innføre bysykkelordningen og sparkesykkel også
utenfor Ring 3.

•

sikre god brøyting av turveien langs Akerselva om
vinteren.

•

videreføre tilskuddsordningene for utskifting av
forurensende vedovner med rentbrennende ovner.

•

videreføre gjenbruksstasjonen på Grefsen.

•

etablere mindre resirkuleringsstasjoner i nærmiljøet.
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En skapende bydel
Det finnes neppe noe område i Norge med like stor tetthet av
verdensledende forsknings- og kunnskapsmiljøer som vi har
i Nordre Aker. Her er Universitetet i Oslo, BI, Ullevål sykehus,
Rikshospitalet og Forskningsparken. Rundt disse er et
omland av oppstarts- og teknologibedrifter, mange med en
sosial profil. Små og store reiser til Teknisk museum for å
lære om ny og gammel teknologi. Før var vi industribydelen.
Nå er vi kunnskapsbydelen. Vi vil bidra til at disse
kunnskapsmiljøene etablerer samarbeid med skoler,
næringsliv og myndigheter i bydelen slik at de styrker
hverandre.
Nordre Aker har en lang historie med ulike typer industri og
næringsvirksomhet, spesielt langs Akerselva. Nå har vi på ny
en unik mulighet til å etablere nye grønne og innovative
arbeidsplasser i Nordre Aker. Vi har arealer som kan egne
seg både for små teknologibedrifter og produksjonsbedrifter
som benytter stillegående teknologi.
Vi ønsker å ta i bruk digitale tjenester for å gjøre bydelens
tilbud bedre og mer tilgjengelig. Vi er opptatt av at digitale
tjenester ikke blir for komplekse, men utretter konkrete
oppgaver, og at de utvikles med et tydelig brukerperspektiv i
dialog med dem som skal bruke tjenestene.
Arbeiderpartiets historie er tett knyttet til fellesskapene som
finnes rundt yrker og fagkompetanse. På Folkets hus på
Kjelsås vitner hundre år gamle fagforeningsfaner om at
arbeidsfolk har skapt verdier og kjempet for rettigheter.
For Arbeiderpartiet er det viktig med et ryddig, trygt og
organisert arbeidsliv enten man jobber i helsevesenet eller
som programmerer. Vi vil sikre at de som arbeider for
bydelen har gode og trygge arbeidsforhold. Sammen med
fagforeningene vil vi løfte deres erfaringer og perspektiver
inn i den politiske debatten.
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Nordre Aker Arbeiderparti vil arbeide for å:
•

involvere kunnskaps- og innovasjonsmiljøer enda mer
i planleggingen av arealer som skal brukes til bolig og
næringsvirksomhet, slik at løsningene fungerer best
mulig for alle.

•

etablere flere lærlingeplasser ved å videreutvikle
samarbeidet mellom skoler og bedrifter.

•

opprette et prøveprosjekt i sirkulær økonomi for
ungdom i tilknytning til bydelens gjenbruksstasjoner.
Målet er økt ressursutnyttelse og gjenbruk, samt å gi
mulighet for lønnet arbeid som kan delfinansieres
gjennom salg av produkter fra prosjektet.

•

sikre fortsatt drift av Oslo Vitensenter, Teknisk
museum og Maker Faire.

•

involvere bydelens beboere i politikkutviklingen
gjennom åpne møter og medlemsmøter.
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VALGDAGENE: 8. og 9. SEPTEMBER
På valgdagene kan alle i Oslo stemme i alle valglokaler. De er åpne
8. september kl. 13:00-18:00 og 9. september kl. 09:00-21:00.

Valglokalene i bydel Nordre Aker er på:
- Ullevål skole
- Blindern videregående skole
- Kringsjå skole
- Korsvoll skole
- Tåsen skole

- Kjelsås skole
- Engebråten skole
- Morellbakken skole
- Disen skole
- Skeidhuset

FORHÅNDSSTEMMELOKALER
Fra 12. august til og med 6. september kan alle innbyggere i
Oslo forhåndsstemme.
Forhåndsstemmelokalene finnes over hele byen, for eksempel
på Rådhuset (Kronprinsesse Märthas plass), Majorstuen og
Egertorget.

Forhåndsstemmelokalene i bydel Nordre Aker er på:
UiO Blindern (stengt på lørdager) og BI i Nydalen.
Du kan forhåndsstemme fra 10:00-19:00 på hverdager,
og 10:00-18:00 på lørdager.
Husk legitimasjon!

Vil du bli
med på laget?
BLI MEDLEM - SEND <AP> TIL 2077

