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STOVNER
EN BYDEL FOR ALLE
Alle som bor i Stovner bydel skal ha samme muligheter til å
leve gode liv uavhengig av om du har vokst opp her, har
flyttet fra et annet sted i landet eller kommer hit fra et annet
land. Det er mulighetene og mangfoldet som gjør Stovner
bydel til et godt sted å leve.
Inkludering, likeverd og likestilling er grunnleggende verdier
i bydelen vår som sikrer deltakelse og frihet for alle som bor
her uavhengig av livssyn eller kulturell bakgrunn.
En moderne sterk offentlig sektor er avgjørende for å tilby
gode tjenester. De som bor i vår bydel skal være trygge på at
bydelen stiller opp med gode offentlige velferdsordninger
som gir nødvendig hjelp og omsorg. Barna skal ha en god og
trygg oppvekst. For å sikre dette, må det settes inn ekstra
innsats mot barnefattigdom og det må være gode tilbud til
barn og ungdom i hele bydelen. Gode barnehager med godt
kvalifisert personale og en skole som har en bemanning som
gir læreren mulighet til å følge opp den enkelte elev, er viktig
for at barn og ungdom skal lykkes senere i livet.
Folk skal ha en trygg og forutsigbar jobb å gå til. Ledigheten i
vår bydel er høy sammenlignet med Oslo som helhet.
Deltidsansatte er ikke medregnet. Den viktigste årsaken til
levekårsutfordringer i Stovner bydel er
undersysselsettingen. Det er derfor viktig å ha tiltak som får
folk i arbeid. Oslo-modellen har blitt standarden for et trygt
og anstendig arbeidsliv. Normen må være fast ansettelse, og
ansatte i bemanningsselskaper skal ha lønn mellom oppdrag.
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Stovner bydel består av både blokker, villaer og annen
småhusbebyggelse. Bydelen vil i større grad påse at
fortettingen også ivaretar tilgang til barnehage, skole og
offentlig transport. De store leilighetene i sameier som blir
stykket opp til små hybler er en praksis som skaper utrygge
bomiljøer og må opphøre. Det er planlagt inntil 5000 boliger
på Nedre Rommen. Det blir en betydelig befolkningsøkning
med opptil 60%. Selv om utbyggingen skjer gradvis, er det
avgjørende at den skjer på en slik måte at bydelen er i stand
til å ivareta alle i bydelen på en god måte, også de
nyankomne.
Stovner bydel skal være en aldersvennlig by. Det skal være
trygghet i hverdagen og muligheter til å være aktiv og sosial.
Tillitsmodellen og utviklingen av de digitale
velferdstjenestene, er viktige bidrag til at eldre fortsatt kan
bo i egen bolig. Omsorg+ blir et godt tilbud i bydelen for dem
som ikke lenger klarer seg hjemme, men heller ikke hører
hjemme på sykehjem.
Stovner bydel skal være inkluderende og fri for
diskriminering. Sosial uro og kriminalitet skaper usikkerhet
og svekker tilliten. Det må satses på fellesskapet og vi må
løfte opp de som faller utenfor. Det er helt avgjørende at vi
tar levekårsutfordringene i bydelen på alvor.
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KUNNSKAPSBYDELEN
Gode barnehager til alle

Barna er bydelens framtid. Vi må derfor tilby trygge rammer
for en god oppvekst. Alle barn i vår bydel skal ha samme
tilbud til kunnskap som resten av byen.
Våre barnehager må være godt organisert slik at det er et
trygt sted å være med én styrer i hver av barnehagene. Det
må avsettes ressurser fra personale til å forberede sunne og
vellagede måltider til barna. De ansatte må ha gode
norskkunnskaper og relevant pedagogisk og barnefaglig
kompetanse. Det er i barnehagene grunnlaget legges for god
språkutvikling, læring og mestring. Barna skal være godt
forberedt den dagen skolehverdagen starter.
Det er fortsatt mange foreldre som ikke får tilbud om
barnehageplass i nærmiljøet i bydel Stovner. Det innebærer
lange reiseveier for mange, noe som er slitsomt både for
barn og voksne. Selv om det er planlagt to
barnehageutbygginger på Høybråten og rehabilitering av
barnehager på Stovner, er det fortsatt flere barn som ikke får
plass i sitt nærmiljø.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

innføre gratis kjernetid for alle ettåringer og på sikt
også innføre gratis kjernetid for alle toåringer i
barnehagene.

•

styrke kompetansen i barnehagene ved å ha én styrer
ved hver barnehage som har personalansvar og
ansvaret for det pedagogiske opplegget i sin
lederstilling.

•

ansette flere pedagoger og personer med barnefaglig
kompetanse og sikre at alle ansatte i barnehagen
tilfredsstiller de formelle språkkravene. Det tilbys
norskkurs til personale som ikke tilfredsstiller
språkkravene.

•

rehabilitere og bygge nye barnehager slik at
familiene har et tilbud i sitt nærområde.
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Kunnskap gir muligheter

I vår bydel er det et stort antall elever som ikke fullfører
videregående skole, eller ikke består eksamen. Dette er
ungdom som vil ha store problemer med å skaffe seg arbeid og
inntekt og få et godt voksenliv.
Allerede ved skolestart i 1. klasse er det et stort antall elever
som ikke har nødvendige norskkunnskaper. Dette gjør at mange
av barna får store problemer med å tilpasse seg
skolehverdagen. Det er avgjørende at det settes inn ekstra
ressurser til de barn som trenger det så tidlig som mulig med
mål om at barna har grunnleggende lese og regneferdigheter i
3. klassetrinn.
Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena for elever
fra 1. – 4. trinn. AKS understøtter skolens arbeid med elevenes
faglige og sosiale utvikling og gir rom for fysisk aktivitet og lek.
Et nært samarbeid mellom skole og AKS gir det beste resultatet.
I Stovner bydel er det gratis kjernetid i AKS etter skoletid for
elever fra 1. – 3. trinn. Økonomien er derfor ikke til hinder for å
delta. Skolene i bydelen har gode erfaringer med tilbudet, ikke
minst de elever som har skoleutfordringer.
Det trengs flere fagarbeidere, og behovet vil forsterke seg i
tiden som kommer. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av
den videregående skolen. Det må derfor legges til rette for at
flere blir motivert til å velge yrkesfaglig retning og at skolen
legger vekt på sikre læreplasser innen yrkesfagene.
Sommerskolen er blitt et populært gratis tilbud på 1. – 13. trinn
til alle elever som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første
ukene etter skoleslutt og de to siste ukene før skolestart. Felles
for alle kursene er at elevene lærer noe nytt, får faglige
utfordringer i et trygt og sosialt læringsmiljø. Rommen skole har
et slikt tilbud. Erfaringen er at elevene i bydel Stovner i liten
grad benytter seg av tilbudet; det til tross for at en del av våre
barn og unge kan dra nytte av Sommerskolens aktiviteter.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

arbeide aktivt for å sikre barna nødvendige leseskrive og regneferdigheter innen trinn 3 i skoleløpet.

•

gå inn for at AKS understøtter skolens arbeid med
elevenes faglige og sosiale utvikling.

•

bli med i forsøksprosjekt om samarbeid med
videregående skoler for å teste ulike tiltak mot frafall.

•

vurdere tiltak som får flere elever til å delta på
Sommerskolen på Rommen.

•

styrke det forebyggende arbeidet i bydelen overfor
barn og unge som kan bidra til at våre ungdommer
fullfører skoleløpet.

•

løfte yrkesfagene med tilbud om lærlingplasser i de
kommunale virksomhetene i bydel Stovner og i det
private næringslivet.
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ARBEID FOR ALLE
Arbeid er nøkkelen til frihet og selvstendighet for den
enkelte. Oslo skal ha lav ledighet, høy deltakelse og et godt
arbeidsliv. Ledigheten i vår bydel er høy sammenlignet med
Oslo som helhet; deltidsansatte er ikke medregnet.
Heltidsstillinger og faste ansettelser må være normen. For de
mange som av ulike årsaker ikke er i arbeid, må det settes
inn ekstra ressurser for at flere deltar i lønnet arbeid.
Undersysselsettingen er den viktigste årsaken til
levekårsutfordringene i bydelen. Det er helt avgjørende å få
folk i arbeid.

Et anstendig arbeidsliv

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere. Dette
setter høye krav til seriøsitet.
I bydel Stovner er det mange innen helse- og sosialsektoren
som har deltidsansettelser og flere har bare en liten
stillingsbrøk, helt ned til 25%. Dette bidrar til at ansatte ikke
har noen tilhørighet til arbeidsplassen. I våre barnehager er
sykefraværet ualminnelig høyt; et problem som bydelen har slitt
med gjennom flere år.
For å gi gode tjenester til dem som bor i vår bydel, er det viktig
at tjenestene er organisert på en slik måte at befolkningen har
tillit til de kommunale tjenestene. Brukerne må få slippe å
forholde seg til nye mennesker hele tiden. Dette er en av de
store utfordringene i hjemmetjenesten. Foreldre og barn må ha
tillit til at det ikke blir for store endringer i personale i
barnehagen fra den ene dagen til den andre pga. høyt
sykefravær.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

gå inn for at alle stillinger i hovedsak utlyses som
faste stillinger.

•

prøve ut en pool av fast ansatte vikarer i helse- og
sosialsektoren og i barnehagene.

•

skape nye yrkeskarrierer for dem som i dag står
utenfor arbeidsmarkedet i samarbeid med NAV,
opplæringskontorene og bedriftene i Stovner bydel.

•

ha velferdstjenester som utføres av bydel Stovners
egne ansatte eller i samarbeid med ideelle
organisasjoner.
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Inkluderende arbeidsliv

Mange av våre innbyggere har ikke gode nok norskkunnskaper,
og en del av ungdommen har heller ikke fullført videregående
skole. De har store vansker med å skaffe seg fast arbeid.
Fossum aktivitetshus er i dag en base for språkopplæring,
kvalifisering og integrering i regi av NAV Stovner.
Likestilling mellom menn og kvinner skal gjenspeiles i Stovner
bydelsadministrasjon og tilhørende virksomheter. Det gjelder
alle nivåer i virksomheten.

Stovner Arbeiderparti vil:
•

gi flere mulighet til varig tilrettelagt arbeid.

•

styrke norskopplæringstilbudet og tilrettelegge
norskkurs innen spesifikke fag.

•

støtte Fossum Aktivitetshus i samarbeid med NAV for
sysselsetting- og språkopplæring.

•

styrke veiledning og oppfølging av ungdom med
startvanskeligheter i arbeidslivet.

•

utvikle tiltak for at flere med funksjonsnedsettelser i
bydelen blir yrkesaktive.

•

oppfordre til at bydelsadministrasjonen med
tilhørende virksomheter rekrutterer kvinnelige ledere
og mellomledere.
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BYDELEN MED PLASS TIL
ALLE
Bydelen vår

Oslo kommune har ansvar for planleggingen av byen, også
Stovner bydel. Stovner Arbeiderparti må delta aktivt med å
påvirke utviklingen for å få gode løsninger for fremtiden.
Fortetting av småhusområdene foregår allerede for fullt. I noen
av disse områdene er det ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til
bæreevnen. Det gjelder infrastruktur, skole, barnehage og
andre vitale tjenester i bydelen. Det må i større grad tas hensyn
til den eksisterende bebyggelse ved oppføring av nye boliger.
Det foreligger omfattende planer for utbygging av Nedre
Rommen med en blanding av boliger og næringsbygg i tillegg
til blant annet barnehager, skoler og idrettsanlegg. Det er
planer om i alt ca. 5 000 boliger. Det er foreløpig ikke avgjort
om Fossum-diagonalen skal bygges eller ikke. Dette vil få
betydning for hvordan utbyggingen av Rommen-området blir.
Selv om utbyggingen vil skje trinnvis, er det forventet en
befolkningsøkning på anslagsvis 56% til 60%. Det kreves god
planlegging fra bydelens side for å ha nødvendig kapasitet og
ressurser til å ivareta økningen. Hvordan en løser trafikale
problemer knyttet til bydelen, må avklares på en slik måte at
miljømessige hensyn ivaretas.

Stovner Arbeiderparti vil:
•

arbeide for at fortettingen av småhusområdene i bydelen
skjer innenfor rammene for hva som er bærekraftig.

•

følge opp den planlagte utbyggingen på Nedre Rommen for
å sikre at utbyggingen bidrar til kvalitetsheving for hele
bydelen.
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Ungdomsbydelen

Vår bydel skal være en god bydel for de unge hvor alle har
mulighet til å ha en meningsfull fritid. Det er gode tilbud i
bydelen innen idrett, musikk og andre organiserte
fritidsaktiviteter. Stovner bydel må støtte opp om det arbeidet
som legges ned for at ungdom kan få utvikle seg gjennom de
organiserte aktivitetene.
Ikke alle unge er med i organisasjoner og klubber. Disse
ungdommene har behov for møteplasser som fritidsklubber med
trygge voksne og med attraktive aktiviteter. En rekke tiltak er i
gang, og senest i 2018 åpnet en fritidsklubb for juniorer og
ungdom i blokk 58 på Stovner og også et tilbud på Vestli for
junior og ungdom. Ungdomsklubbene er første del av det
vedtatte ungdomskonseptet. Det forventes at barne- og
ungdomstilbudene styrkes ytterligere. Tilbudet er i liten grad
tilpasset psykisk utviklingshemmede. Det er fortsatt et mål at
også disse ungdommene skal ha et lavterskel-tilbud.
Ferie for mange av bydelens barn og unge er å være hjemme.
For disse har Ungdomsseksjonen i bydelen gjennom flere år
hatt tilbud i skolenes høst-, vinter- og sommerferie. Det har
vært et nært samarbeid med bl.a. lokale idrettslag og
Frivillighetssentralen på Stovner. Barn og unge har vært på
dagsturer, helge- og ukestur, bl.a. til Gjendesheim med dagstur
over Besseggen.
Åpen skole i høst- og vinterferie er et tilbud med
fritidsaktiviteter på skolen på dagtid for alle elever på skolen.
Dette er bl.a. utprøvd på Jordal skole i Oslo. Tiltaket var så
vellykket at rektor ved skolen vil innføre dette som et
supplement til fritidsklubbene.
Det er gode erfaringer med å tilby sommerjobb til ungdom i
bydelen. Ungdommene har fått mulighet til å bruke sine
kunnskaper til beste for bydelen og lokalmiljøet samtidig som
de har fått inntekt. For mange kan en sommerjobb gi en god
opplevelse av mestringsfølelse i jobben og være god
motivasjon som viser veien videre.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

videreføre de fritidsaktivitetene som er i gang i
bydelen.

•

etablere ungdomsklubb på Høybråten.

•

videreføre tilbudene for barn og unge som ikke har
mulighet til aktiv ferie og fritid.

•

åpne skolene for fritidsaktiviteter på kveldstid.

•

ha meråpen skole i høst- og vinterferien med
fritidstilbud til barn og unge.

•

utvide tilbud om sommerjobber til ungdom i bydelen i
samarbeid med næringslivet.
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En tilgjengelig bydel

Personer i vår bydel som har nedsatt funksjonsevne skal ha
samme muligheter til å leve frie og selvstendige liv som
andre. Bydelen vår må derfor bli tilgjengelig for alle og ikke
hindres av fysiske barrierer som kan føre til utenforskap.
Universell utforming av det offentlige rom gir alle mulighet til
å forflytte seg lett og ta hele bydelen i bruk.

Stovner Arbeiderparti vil:
•

sikre at alle som har rett til brukerstyrt personlig
assistanse skal kunne leve et selvstendig liv og delta
i samfunnet.

•

sikre god dekning av HC-plasser i bydelen.

•

sikre at informasjon fra Stovner bydel er tilrettelagt
for personer med nedsatt funksjonsevne.
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Bolig for alle

Bydelen vår består av både småhus- og blokkbebyggelse. En del av
boligene er selveiere, andre er del av et boligsameie og en del er
organisert som borettslag. Mange i bydelen har bodd her over lang
tid, noen gjennom generasjoner. Tilhørigheten i enkelte deler av
bydelen er derfor sterk. For at folk kan bli boende i sitt nærområde
også når livssituasjonen endrer seg, må det legges til rette for et
mer differensiert boligtilbud.
Oslo kommune har vedtatt en plan for småhusutvikling og
fortetting av byen. Ved godkjenning av byggeprosjekter, må
myndighetene i større grad enn hva tilfellet er i dag ta hensyn til
hvor stor fortettingen skal være, om det er tilgang til barnehage,
skole og offentlige tjenester.
Fortsatt opplever folk i bydelen at spekulanter kjøper opp store
leiligheter for så å seksjonere dem til hybler for utleie i kortere eller
lengre perioder. Dette bidrar til et ustabilt bomiljø og gir en negativ
effekt over tid.
Oslo kommune har en del leiligheter i Stovner bydel til personer
med spesielle behov. Det er viktig at utleieboligene fordeles på en
slik måte at det ikke forsterker utfordringer knyttet til segregering
og utenforskap. Det må tilrettelegges slik at det er en god balanse
mellom de ulike boformer i bydelen. For dem som leier boliger, må
det innføres en ordning som gir leietakere mulighet til å kjøpe
boligen når forholdene ligger til rette for det.
Omsorg+ er en boligform som ivaretar eldre som ikke lenger kan bo
hjemme pga. et visst hjelpebehov, men heller ikke er så
pleietrengende at de hører hjemme på sykehjem. I dag er det
Omsorg+ i 8 av byens 15 bydeler. Stovner Arbeiderparti
programfestet i 2015 at det skulle etableres Omsorg+boliger i vår
bydel. Det foreligger nå planer i tilknytning til det prosjekterte
badeanlegget Aasta Hansteens vei 2 (Fossumdumpa).
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

gå inn for mer differensierte boliger slik at en slipper
å flytte ut av bydelen ved endret livssituasjon.

•

at planer for Omsorg+boliger knyttet til badeanlegget
på
Stovner følges opp slik at boligene ferdigstilles innen
utgangen av perioden.

•

påvirke planleggingen av Nedre Rommen slik at
det bygges boliger som kan tilbys uavhengig av
livssituasjon.

•

Samarbeide med kommunen ved fortetting av småhusområder slik at
nødvendige miljøhensyn ivaretas, samt tilgang til barnehage, skole og
andre velferdsordninger.

•

hindre seksjoneringer av leiligheter der det går utover
bomiljøet og arbeide aktivt for innstramming i
Eierseksjonsloven.

•

jobbe for å innføre en leie-til-eie-ordning av
kommunale boliger.
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MILJØBYDELEN
En ren bydel uten forurensning
og en grønnere hverdag
Stovner bydel ligger mellom Trondheimsveien, Østre Aker
vei og E6. Dårlig luftkvalitet og et høyt støynivå fra sterkt
trafikkerte veier preger mange i vår bydel. Økt
boligbygging og ekspansjon av næringsvirksomhet i
nabokommunene, bidrar sterkt til at de miljømessige
forholdene stadig forringes. Det er derfor viktig å sette i
gang tiltak som reduserer miljøbelastningen. Forlengelse
av T-banen fra Ellingsrudåsen til A-hus vi være et
vesentlig bidrag til å redusere miljøbelastningen.
Innfartsparkering ved bygrensen rundt T-bane, tog og
buss vil ha en god effekt på biltrafikken inn mot Oslo.
Godstrafikken på vei belaster alle de tre innfartsveiene
som går gjennom bydelen og utgjør en vesentlig del av
støyen og forurensningen som gir negativ helsemessig
effekt på dem som bor langs innfartsveiene. Gods kan
med fordel overføres til togtransport slik at innbyggerne
får renere luft og et bedre bomiljø.
For å redusere bruk av bil, må det være gode kollektive
løsninger. Kollektivtilbud som T-bane, buss og tog mot
Oslo sentrum langs dalbunnen er bra. Kommunikasjonen
innad i bydelen er derimot lite tilfredsstillende. Det må bli
bedre tverrgående forbindelse med hyppigere avganger
og tilbud på kveldstid og i helgene. Dette vil redusere
bilbruk.
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Rosa busser er et fleksibelt transporttilbud som eldre og
bevegelseshemmede kan benytte seg av. Dette er innført
i to bydeler. Det er planer om å innføre et slikt tilbud i alle
bydeler. De rosa minibussene er en dør til dør transport.
Eldre og funksjonshemmede kan ha stor glede av et slikt
tilbud i vår bydel.
Det er mangel på fortau de fleste steder i bydelen. Gående
og syklister føler seg utrygge når de ferdes. Det mangler
busslommer og utbedring av holdeplassene slik at
passasjerene slipper å stå i grøfta for å komme på. Dette
er en umulig situasjon for bevegelseshemmede og eldre
med gåstol eller krykker og for passasjerer med
barnevogn. Det er vanskelig å komme seg frem om
vinteren pga. dårlig eller manglende snømåking.
Fremkommelighet på sykkel har et stort fortinn i en bydel
med mangelfull tverrgående kollektiv transport. Stadig
flere sykler, og stadig flere bruker el-sykkel som et
alternativ til bil. Kjøp av el-bil i første kvartal 2018 utgjorde
mer enn 50% ved kjøp av nye biler i Oslo. For å
imøtekomme endringene fra fossilt til grønt er lett
tilgjengelige ladestasjoner avgjørende. Det må etableres
ladestasjoner ved alle kollektivknutepunkt knyttet til
parkering, og et tilstrekkelig antall ladestasjoner i
bydelen. Flere borettslag og sameier må gis veiledning om
hvordan lademuligheter best organiseres.
I Stovner bydel er det mange som bor i leilighet uten
muligheter til å drive noen form for hagebruk. For mange
gir dyrking av bær og grønnsaker stor glede. I vår bydel er
det riktignok en skolehage på Høybråten og parsellhage
på Haugenstua. Det bør legges til rette for at beboere,
kan tilbys parseller for dyrking av bær og grønnsaker.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

være aktive pådrivere i samarbeid med
bydelsutvalgene i Groruddalen for forlengelse av Tbanen fra Ellingsrud til A-hus.

•

arbeide aktivt med våre stortingsrepresentanter på
Oslo-benken for å få mer gods over fra veitransport til
tog.

•

ta initiativ overfor Ruter for å få et bedre tilbud innad i
bydelen og til kollektivknutepunkter som T-bane og
tog.

•

introdusere «Rosa busser» i bydelen for eldre og
bevegelseshemmede.

•

ha flere fortau i bydelen så folk kan ferdes trygt.

•

ha busslommer og tilrettelegging av holdeplasser for
funksjonshemmede, eldre og for folk med barnevogn.

•

arbeide for at det opprettes parkeringsplasser ved
knutepunktene for kollektivtransporten.

•

gå inn for flere ladestasjoner i bydelen.

•

planlegge for flere parsellhager med tilbud til
beboerne i bydelen.
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KULTUR OG IDRETT FOR
ALLE
Kulturbyen

Stovner bydel skal være en kulturbydel hvor alle kan delta,
oppleve og bruke kulturtilbudene. Stovner Arbeiderparti er
opptatt av at bydelens kultur og historie kommer til
uttrykk, men at vi også gir rom for nyskaping. Kultur er
med på å utvikle fellesskap og sosial tilhørighet, og særlig
barn og unge har stor glede av kreativ og kunstnerisk
utfoldelse. Kulturarrangementene på Nedre Fossum gård
og Rommen skole- og kultursenter har tilbud som gir gode
kulturopplevelser.
Oslo kulturskole er kommunens ressurssenter for
kulturopplæring til barn og unge. I bydelen vår er det
kulturskole på Rommen kultursenter. Det er forslag om at
kulturskoletilbud skal introduseres ved flere AKS i byen.
Kulturskoletilbud knyttet til AKS vil bidra til at flere barn
blir kjent med forskjellige kulturuttrykk. Stovner
Arbeiderparti er positiv til at Stovner blir en av de
bydelene der kulturskolen innføres på AKS.
Rommen skole er et kombinert skole- og folkebibliotek
som brukes daglig av skolens elever og beboere i
nærområdet. Det nye biblioteket som ligger i Stovner
Senter, har blitt stedet for kulturopplevelser,
møtevirksomhet, lekselesing og et sted hvor en bare
møtes. Stovner bibliotek har blitt en viktig kulturell arena
for fellesskap og sosial tilhørighet.
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Kulturminner må tas vare på. Oldtidsveien som går over
Gjelleråsen og inn i Lillomarka og videre til Trondheim er
godt merket, men ikke like kjent for alle. I nærheten av
Stovnertårnet er det runer; et viktig oldtidsfunn.
Bånkall gård og Gamle Rommen skole er kulturminner som
eies av Oslo kommune. Sveiva landhandel, som står på gul
liste, eies av Statens vegvesen. Disse kulturminnene
ligger i bydelene Grorud og Stovner. Bånkall gård er godt
besøkt og Sveiva landhandleri kan tilby både møte- og
overnattingsmuligheter. På gamle Rommen skole som ble
bygget i 1860 er skolestua satt i original stand og rommer
også en kunstnerbolig med atelier. Bånkall, Sveiva og
Gamle Rommen skole kan gjerne knyttes sammen til et
«kulturtun».

Stovner Arbeiderparti vil:
•

ta vare på gode kulturtilbud og bidra til å utvikle et
allsidig og aktivt kulturliv i bydelen.

•

bygge ut kulturskoletilbudet.

•

ta initiativ til at skolene i Stovner bydel innfører
kulturskoletilbud knyttet til AKS.

•

ta initiativ til et samarbeid med Grorud bydel om
opprettelse av et «kulturtun» for å utvikle et
helhetlig
tilbud rundt Bånkall gård, Sveiva landhandleri og
Gamle Rommen skole.

•

ta initiativ til å få en samlet oversikt over viktige
kulturminner i bydelen og bidra til at de blir vernet og
gjort kjent.
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Idrettsbydelen

Aktiv deltakelse i friluftsliv og idrettsaktiviteter gir et godt
grunnlag for god fysisk og psykisk helse. Oslo by har
gjennom mange år har lavest dekning av idrettsanlegg i
hele landet, men det bygges nå flere anlegg, særlig for
byens barn og unge.
Alle skal ha lik mulighet til å delta i idrett uavhengig av
alder, kjønn eller økonomi. Stovner bydel har et ansvar
sammen med Oslo kommune for å legge til rette for
deltakelse i idrett og friluftsliv. Idrettsanleggene skal være
trygge møteplasser i barn og ungdoms fritid som bidrar til
gode vaner for fysisk aktivitet.
Stovner bydel har mange gode idrettsanlegg, friområder
og lett tilgang til marka. Vi har driftige idrettsledere, og
idrettslagene tilbyr mange forskjellige idrettsdisipliner. I
flerbrukshallen på Stovner er det gratis all-idrett i
samarbeid med Vestli IL. Et slikt tilbud bør også komme i
gang på Høybråten. Planleggingen av Tokerud
flerbrukshall vil gi enda flere barn og ungdom et godt
tilbud.
For mange barn og unge er det for kostbart og være med i
organisert idrett gjennom idrettslagene. Det er nødvendig
at bydelen sammen med idrettslagene kommer frem til en
ordning med øremerkede tilskudd som bidrar til at også
barn og unge fra familier med dårlig økonomi kan delta. På
samme måte bør det bli en permanent ordning med utlån
av sportsutstyr. I mange familier utgjør kjøp av
sportsutstyr en betydelig kostnad.
Urovekkende mange i vår bydel er ikke svømmedyktige.
Selv om det er svømmeopplæring i skolen fra fjerde
klasse, med forsterket obligatorisk opplæring for dem som
fortsatt ikke kan svømme, er dette langt fra tilstrekkelig
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for å få en svømmedyktig befolkning. Aktivitet i vann er
god terapi for mange som har fysiske lidelser f.eks.
revmatikere. Stovner Arbeiderparti har i mer en 40 år
etterlyst et badeanlegg i bydelen. Omsider er det nå
planlagt et områdebad i Aasta Hansteens vei 2
(Fossumdumpa). Dette blir et anlegg med et 25 meters
basseng, som er godt tilrettelagt for opplæring og
behandling med mulighet for 34 grader i vannet. Badet
skal ha et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset
svømmeidretten, skoler og alle vi som bor i bydelen.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

følge opp prosessen for bygging og ferdigstillelse av
badeanlegget i Aasta Hansteens vei 2.

•

tilby svømmeopplæring for voksne med egne tider for
kvinner.

•

kontakte idrettslagene for tilrettelegging av idrettstilbud
til jenter og voksne kvinner.

•

tilrettelegge for idrettsaktiviteter til
funksjonshemmede.

•

følge bygging av flerbrukshall på Tokerud nøye.

•

se på mulighet for bygging av hall som gir et tilbud til de
som driver med små idretter.

•

samarbeide med idrettslagene om en permanent
ordning for utlån av sportsutstyr og sørge for forutsigbar
finansiering.

•

sørge for at utlånssentraler for utstyr har midler til
langsiktig drift.

•

videreføre samarbeidet med HSIL om vedlikehold og
bruk av Liabakken.

•

at idrettslagene og de frivillige organisasjonene
samarbeider om flere mosjonstiltak for eldre.

•

gi økonomisk støtte til idrettslag og enkelttiltak.
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Engasjement og deltakelse

Frivilligheten er en av grunnpilarene i hvordan vi har
organisert vårt demokrati. Frivillig innsats gir en merverdi
til samfunnet. I vår bydel er det et mangfold av frivillige
organisasjoner, aktiviteter og spontane initiativ. Dette er
limet i lokalsamfunnet der man deltar og tar ansvar. Folk
får tilhørighet der det skapes noe til beste for
fellesskapet. Det er en god investering for bydelen å gi
økonomisk støtte til frivilligheten selv om det ikke er
lovpålagt.

Stovner Arbeiderparti vil:
•

utarbeide en frivillighetspolitikk for bydelen.

•

gi barne- og ungdomsorganisasjonene gratis utlån og
leie av bydelens lokaler.

•

at flere av bydelens lokaler, uterom og anlegg
gjøres tilgjengelig for frivillighet.
skal

•

bidra med økonomisk støtte til frivillige
organisasjoner og enkelttiltak.
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BYDELEN SOM TAR VARE
PÅ DEG
Gode tjenester til alle

Stovner bydel skal levere kommunale tjenester til alle
innbyggere som trenger det. Fellesskapets ressurser skal
gi best mulig kvalitet i velferdstjenestene våre. Økt
digitalisering av tjenester, økt behov for helhetlige
tjenester, og innbyggernes behov for å ha nærhet til
beslutningstakerne betinger at en må få en så optimal
tjeneste som mulig.
Den moderate eiendomsskatten som ble innført i 2015, har
gitt Stovner bydel økte ressurser og vært et bidrag til å
gjennomføre økning i omfang og kvalitet. Videreføring av
eiendomsskatten gir muligheter til å gjennomføre fortsatt
økning i kvalitet og omfang av de kommunale tjenestene.
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Like muligheter for alle barn

Å sikre alle barn en god oppvekst er blant samfunnets
viktigste oppgaver. Familien er den viktigste rammen for
barn og unges levekår. Vår oppgave er å legge til rette for
en trygg familiesituasjon for alle barn.
Alle barn i Oslo, også i Stovner bydel, skal ha trygge
levevilkår og gode utviklingsmuligheter. Men for noen
barn preges hverdagen av omsorgssvikt, rus eller
fattigdom, og barn opplever vold i nære relasjoner. For å
ivareta disse barna på best mulig måte må det være høy
kompetanse i førstelinjen hos ansatte på helsestasjonen,
i barnehagen, i barnevernet, på skolen og hos politiet for
å avdekke barns behov om hjelp.

Stovner Arbeiderparti vil:
•

sikre høy kompetanse blant dem som arbeider med
barn i førstelinjen for å styrke evnen til å avdekke
omsorgssvikt, vold, overgrep og utenforskap.

•

ha et godt tverrfaglig samarbeid med de etater
som
har ansvar for barns utvikling med tydelig
ansvarsplassering.

•

innføre støtteordninger for å betale gratis
fritidsaktiviteter for alle barn i
lavinntektsfamilier.
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En aktiv alderdom

Våre eldre kommer fra alle verdens hjørner. De fleste er
friske og vitale mennesker som klarer seg selv og er aktive
i sitt nærmiljø. Det må være varierte tilbud som
imøtekommer det mangfoldet som eldre mennesker
representerer.
Mange eldre føler seg utrygge når det stadig kommer nye
personer fra hjemmetjenesten. Tjenesten må organiseres
på en slik måte at den har en turnusordning med faste
team, som gir gjenkjennelse, tillit og trygghet for den
enkelte mottaker av tjenesten.
Det er nå flere hender i hjemmetjenesten, og innføringen
av velferdsteknologi har bidratt til at eldre i større grad
kan mestre sin egen hverdag. Det må ikke innebære
reduksjon av ansatte i hjemmetjenesten. Innspart tid må
brukes på mottakere av hjelpen. Det er mange
hjemmeboende som opplever ensomhet. Besøk fra
hjemmetjenesten er for mange den eneste sosiale
kontakten de har. De som har fått innvilget
hjemmetjeneste, får nå ekstra tid som de selv kan
bestemme over. Ordningen har gitt mange en god følelse
av frihet til å velge f.eks. kafébesøk, mulighet til å fornye
garderoben eller å komme ut i frisk luft.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

fortsette å videreutvikle bruken av velferdsteknologi.
Bemanningen skal opprettholdes for å gi mer tid til
hver bruker.

•

at hjemmetjenesten organiseres i faste team som gir
forutsigbarhet overfor mottakerne av tjenesten.

•

øke tildelt aktivitetstid fra hjemmetjenesten som
brukerne selv kan disponere.

•

utarbeide en oversikt over alle eldre i bydelen og
kartlegge kulturell tilhørighet for tilrettelegging
av
relevante tilbud.

•

ha økt fokus på ensomhet hos eldre.
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Helse og livskvalitet

Vår bydel har en meget sammensatt befolkning. I enkelte deler
av bydelen har befolkningen lav utdanning, bor trangt og har
liten eller ingen lønnsinntekt. All dokumentasjon viser at dette
bidrar til store helseutfordringer.
Bydelens arbeid for å legge til rette for gode helsevaner kan
forebygge de store livsstilssykdommene, med økt satsing på
ernæring og fysisk aktivitet. Bydelen skal bidra med tilbud som
fremmer fysisk, psykisk og sosial helse som bidrar til å utjevne
helseforskjeller. Det skal være lett for folk som bor i bydelen å
ta gode helsevalg i hverdagen, og helsetilbud skal være lett
tilgjengelig.
Ved sykehusopphold og rehabilitering, må det etableres et nært
samarbeid mellom institusjonen og bydelens
primærhelsetjeneste. Det er gode erfaringer med bydelens
mestringsteam som i samarbeid med sykehus og
rehabiliteringsinstitusjoner legger til rette for nødvendig
oppfølging etter hjemkomst. Et tverrfaglig team bestående av
sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut vurderer hvilke tiltak
som må iverksettes.
Psykologtjenesten har et gratis lavterskeltilbud for barn og unge
som har utfordringer knyttet til psykisk helse.
Ung Arena er et lavterskeltilbud for ungdom som sliter i
hverdagen. De kan stikke innom å få råd, hjelp og henvisning til
behandling om nødvendig. Målet med tiltaket er å gi rask og
tilpasset hjelp til sårbar ungdom.
Bydelsmødrene er et prosjekt for mestring og livskvalitet.
Mange kvinner med minoritetsbakgrunn lever isolert og får ikke
den hjelp og støtte de har behov for. Mange av dem som ikke er
yrkesaktive, er ofte isolerte og sliter med fysiske og psykiske
plager. Bydelsmødrene, som oftest innvandrerkvinner, har fått
opplæring i hvordan de kan hjelpe andre kvinner. De bidrar til å
støtte andre kvinner på områder som foreldreskap,
samfunnskunnskap, helse og arbeid.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

ha en bedre dekningsgrad av helsesykepleiere i
ungdoms- og videregående skole enn hva
bemanningsnormen tilsier.

•

ha åpen skolehelsetjeneste på alle skoler i bydelen
hver dag.

•

utvide kompetanse med fysioterapi og psykisk
helsetilbud på helsestasjonene.

•

ha et mer tilgjengelig lavterskeltilbud i
psykologtjenesten for barn og unge.

•

etablere flere tilbud som Ung Arena, hvor ungdom
får en dør inn i arbeidslivet.

•

legge større vekt på forebyggende arbeid og
folkehelsetiltak i bydelen.

•

støtte Bydelsmødrene i Stovner bydel som et viktig
helseforebyggende prosjekt som gir økt livskvalitet.

•

videreutvikle tiltakene rettet mot barn og pårørende
som lever i hjem med rusutfordringer.

31

En trygg bydel
Opplevelse av trygghet i byen, i nabolaget og i eget hjem er
en forutsetning for at mennesker kan leve frie liv. Det
gjelder også for oss som bor i Stovner bydel. Sterke
fellesskap på tvers av kulturelle, sosiale og økonomiske
grenser, bidrar til gode lokalmiljøer.
De fleste i vår bydel har en økonomi de kan leve av, men det
er også mange familier som sliter med dårlig økonomi og bor
trangt. Da er det lett å få følelsen av å ikke strekke til. Barn
og unge som faller utenfor velstandssamfunnet har færre
muligheter i sitt voksenliv. Levekårsutfordringene må tas på
alvor og det må iverksettes tiltak også lokalt for å utjevne
forskjellene. Det viktigste tiltaket er å få folk i arbeid.
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Kriminalforebyggende tiltak
Det er forekomst av narkotika og kriminalitet blant barn og unge i
bydelen. Det har vært voldshandlinger som til tider har gjort
utemiljøet utrygt og i en periode var det også store utfordringer i
skolemiljøet. Det er et nært samarbeid mellom
bydelsadministrasjonen, lokalpolitikerne og politiet i området for å
bidra til trygghet i enkelte boområder.
SaLTo – Sammen lager vi et trygt Oslo, er et byomfattende
prosjekt med en koordinator i hver bydel. SaLTo skal bidra til å
forebygge barne- og ungdomskriminalitet, rusmisbruk og
forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme også overfor
voksne. Det forutsettes rask inngripen og oppfølging så snart
uregelmessigheter er kjent. I likhet med de andre bydelene har
også Stovner bydel en SaLTo-koordinator. Det er et regionalt
samarbeid med representanter fra de fire Groruddalsbydelene
sammen med politi og SaLTo-koordinator. Dette samarbeidet bør
videreføres.
Natteravnene har en viktig oppgave for å trygge beboerne i
bydelen. Deres rolle er å være synlige voksne i nærmiljøet på
kvelds- og nattestid for å virke dempende på barn og ungdoms
rus, vold og skadeverk. En viktig del av Natteravnenes oppgave er
å etablere en positiv kontakt mellom barn og unge ute på
vandring.
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Stovner Arbeiderparti vil:
•

ha et nært samarbeid mellom
bydelsadministrasjonen, de forskjellige kommunale
etater, skole og politiet i arbeidet mot barne- og
ungdomskriminalitet i bydelen.

•

at SaLTo-arbeidet skal styrkes og at samarbeidet
mellom de fire Groruddalsbydelene videreføres.

•

fortsette støtten til Natteravnene.
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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 Stovner er på:
- Tokerud skole
- Stovner videregående skole
- Stovner skole
- Stasjonsfjellet skole
- Folkvang Høybråten
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 Stovner er på:
Haugenstua (ved Kiwi) og Stovner senter.
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

