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SAMARBEIDSERKLÆRING FOR 

BYDEL ST. HANSHAUGEN 2015-2019 

Partiene Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstre er enige om å forvalte flertallet i bydel St. Hanshaugen 

i valgperioden 2015-2019. Partiene er enige om i fellesskap å utvikle bydelen til: 

 En grønn kulturbydel med levende nærmiljøer, friske grønne lunger, klimasmarte transportløsninger

og et mangfold av tjeneste- og kulturtilbud.

 En trygg oppvekstbydel der skole, barnehage, barnevern, fritidsklubber, idrett og frivillighet til

sammen gir et godt oppveksttilbud til alle.

Samarbeidet bygger felles politikk på en felles forståelse av: 

 Klimaproblemene som vår tids største utfordring.

 Behovet for sosial, økonomisk og økologisk bærekraft på alle nivå.

 Frihet og tillit til enkeltmenneske, lokal- og sivilsamfunn, og at samfunnet best bygges nedenfra.

 Universelle rettigheter for alle mennesker uavhengig av bakgrunn.

 Sosialt ansvar og solidaritet overfor alle borgere i samfunnet.

 Viktigheten av tidlig innsats i skole, barnehage og fritidstilbud, og forebygging i alle deler av

velferdssamfunnet.

 At velferdstilbudet bygger på offentlig finansierte velferdsløsninger.

 Respekt for kunnskap og forskning for samfunnsutvikling, sosial mobilitet og som

beslutningsgrunnlag.

 Kultur som grunnlag for menneskelige verdier, trivsel og vekst.

 Frivillighet som bærebjelke i byggingen av et demokratisk samfunn.

 Ansvarlig økonomisk styring og en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.

1. Partiene er enige om følgende målsetninger for Bydel St. Hanshaugen i perioden:

1.1. Bydelen skal være byens beste miljø- og klimabydel. Klimautslippene fra virksomheten skal 

reduseres. 

1.2. Bydelen skal være fri for fossilbasert transport innen 2025. 

1.3. Bydelen skal ha en sykkelandel på minst 25 % innen 2025. 

1.4. Bydelen skal ha full barnehagedekning i hele perioden. 

1.5. Bydelen skal øke antall barn som benytter fritidsklubbtilbudet.  

1.6. Bydelen skal få løst problemene knyttet til finansieringen av barnevernstilbud til barn i bydel sentrum 

i løpet av perioden.  

1.7. Bydelen skal ruste opp parkene. 



1.8. Bydelen skal hindre nedbygging og omdisponering av matjord og grøntareal og bidra til å styrke 

matproduksjon og det biologiske mangfoldet. 

1.9. Bydelen skal arrangere lokalt forankrede idédugnader. 

2. Partiene er enige om følgende i behandlingen av saker i bydelen:

2.1. Byutvikling 

2.1.1. Prioritere et levende nærmiljø og et attraktivt og tilgjengelig gateplan i byutviklingssaker, med 

rom for lokalt og uavhengig næringsliv, aktiviteter og markeder. 

2.1.2. Arbeide for å utvikle Veterinærhøyskolen til et byøkologisk område som kan brukes til boliger, 

barnehager, idrett, næring og aktivitet. 

2.1.3. Bidra til at utbyggingen av Lovisenbergområdet tar hensyn til beboere og miljø. 

2.1.4. Arbeide for å utvikle Thereses gate til en levende, attraktiv og tilgjengelig gate, og ta 

utgangspunkt i anbefalingene fra konseptvalgutredningen. 

2.1.5. Ikke øke den totale parkeringskapasiteten i bydelen, og arbeide for å endre 

utbyggingsprosjekter som fører til vesentlig økt trafikkbelastning for beboerne. 

2.1.6. Arbeide for en helhetlig opprusting av St. Hanshaugenparken, oppgradering av scenen, 

toalettene og restauranten (helårsdrift), vurdere muligheten for å etablere områder for 

aktivitetsløyper, om mulig skiløype på vinterstid og skøytebane på Knud Knudsens plass. 

2.1.7. Arbeide for etablering av flere miljøgater, strøgsgater sperret for gjennomkjøring i bydelen og 

enveiskjøringer i trange og trafikkbelastede gater der mulig og naturlig. 

2.1.8. Arbeide for å tilby offentlige arealer til urbant jordbruk og parsellhager, og øke beplantningen 

av trær og nyttevekster der det er mulig og naturlig.  

2.1.9. Arbeide for å bedre flomsikring ved å legge til rette for flere grønne tak, åpen 

overvannsdisponering, og der mulig, gjenåpning av elver og bekker. 

2.1.10. Arbeide for realisering av belysningsplanen for bydelens gater innen 2017, og særlig bedre 

miljøvennlig belysning i Stensparken og andre parker. 

2.1.11. Arbeide for bedre arealutnyttelse ved f.eks. bygging av høyhus i området rundt egnede 

kollektivknutepunkter, mer byreperasjon og økt benyttelse av ubrukte kommunale boliger. 

2.1.12. Legge til rette for at det etableres flere boliger i den historiske bebyggelsen i Kvadraturen. 

2.2. Samferdsel 

2.2.1. Arbeide for å prioritere gående, sykkel og kollektivtransport der det kommer i konflikt med 

privatbilisme og andre hensyn i gatene. 

2.2.2. Bidra til å realisere sykkelstrategien for Oslo i bydelen, og utarbeide en egen sykkelstrategi. 

2.2.3. Redusere forurensing og støy fra taxiholdeplassene ved strengere håndhevelse av 

tomgangsforbudet, tilrettelegging for el-uttak, samt nedleggelse av belastende eller lite 

brukte holdeplasser. 

2.2.4. Arbeide for å tilbakeføre traseen for 21-bussen til Bislettgata.  

2.2.5. Utrede egne traseer for fotgjengere og syklister fra St. Hanshaugen-parken til sentrum. 

2.2.6. Arbeide for å realisere T-banestasjoner på St. Olavs plass og Bislett, for å utrede trikk langs 

ring 2, og sikre at holdeplasser på kollektivnettet gir god tilgjengelighet for gående. 

2.2.7. Innføre beboerparkering i hele bydelen så snart som mulig, og arbeide for at 

bildelingsordninger, med reservert parkering på offentlig gategrunn, inkluderes i ordningen. 



2.2.8. Undersøke muligheten for innføring av bilfrie handledager i gater, og benytte helgestenging 

av bydelens handlegater for å styrke lokalt næringsliv.  

2.2.9. Arbeide for å innføre 30 km sone i gater hvor det ikke er kollektivtransport og innføre 

fartsreduserende tiltak i bolig- og næringsområder. 

2.2.10. Arbeide for å bedre vintervedlikeholdet av gang-, sykkel og veiareal, redusere veisaltning og 

bruke børsting som hovedregel ved snørydding. 

2.3. Miljø 

2.3.1. Utvikle bydelens innkjøpspolitikk med mål og tildelingskriterier som ivaretar miljø og etiske 

hensyn. 

2.3.2. Bevare grøntområder, matjord, parsell- og skolehager, samt avvise omregulering og 

utbygging av friområder. 

2.3.3. Etablere et klimagassregnskap for bydelen med sektorvis inndeling. 

2.3.4. Gjennomgå anbudsgrunnlaget for vedlikehold og drift av bydelens parker og grøntområder 

for å sikre langsiktig og miljøvennlig parkdrift. 

2.3.5. Arbeide for å opprette flere returpunkter på sentrale steder, utvide åpningstider for 

flerbruksstasjoner, etablere flere minigjenbruksstasjoner og gratishjørner. 

2.3.6. Legge til rette for pollinerende insekter gjennom riktig beplantning og spesielt avsatte 

områder. 

2.3.7. Innføre kjøttfri mandag og styrke det vegetariske tilbudet ved bydelens tjenester, som 

offentlige kantiner, skoler og barnehager. 

2.4. Oppvekst 

2.4.1. Prioritere skolehelsetjeneste, helsestasjon, barnevern, og sosial og kulturtilbud for barn og 

unge. 

2.4.2. Sikre videre drift av Hammersborg fritidsklubb og Marienlyst aktivitetspark og fritidsklubb, 

samt arbeide for at villaen i Stensparken kan bli en inkluderende kulturarena rettet mot barn 

og ungdom. 

2.4.3. Arbeide for at bydelens nærmiljøanlegg og lekeplasser er vedlikeholdte og holder høy 

kvalitet. 

2.4.4. Arbeide for å etablere flerbrukshall i bydelen. 

2.4.5. Opprettholde et kvalitativt godt barnehagetilbud i bydelen. 

2.4.6. Sikre dagens bemanningsnorm i barnehagene 

2.4.7. Arbeide for å øke rekrutteringen av barnehagelærere. 

2.4.8. Arbeide for at St. Hanshaugen skal bli prøvebydel for mindre stivbente arealkrav for 

barnehager. 

2.4.9. Gi gratis kjernetid til lavinntektsfamilier i barnehage og fritidsklubber, særlig som et 

integreringstiltak. 

2.4.10. Øke bydelens satsing og inntak av lærlinger. 

2.5. Kultur 

2.5.1. Prioritere kulturtilbud til barn og unge. 

2.5.2. Arbeide for et levende uteliv, og sikre rimelig leie av offentlig grunn til festivaler og 

kulturarrangementer. 



2.5.3. Legge til rette for kulturutveksling i det offentlige rom, f.eks. faste og temporære 

kunstprosjekter, åpne konserter, teater, og kulturstier og gatekunst. 

2.5.4. Fordele frivillighetsmidlene bredt. 

2.5.5. Arbeide for et nærbibliotek i bydelen ved neste rullering av bibliotekplanen. 

2.5.6. Ta vare på bydelens historiske bygningsmiljøer og utarbeide en kulturminneplan for bydelen. 

2.5.7. Samarbeide med og legge til rette for frivillige organisasjoner med kulturtilbud til eldre. 

2.6. Omsorg 

2.6.1. Sikre at bydelen beholder seniorsenteret.  

2.6.2. Arbeide for å styrke hjemmetjenesten, og forbedre samhandling mellom offentlige tjenester, 

pårørende, frivillige og nettverk i nærmiljøet samt sikre fritt brukervalg.  

2.6.3. Arbeide for å fortsette ordningen med å være prøvebydel for ny velferdsteknologi. 

2.6.4. Samarbeide med idrett og frivillighet mot sosial ulikhet og ensomhet og for god folkehelse. 

2.6.5. Sikre at bydelens ambulerende team har god dekning, og gi en helhetlig oppfølging av 

pasienter med legemiddel-assistert rehabilitering innen 24 timer etter avrusning. 

2.6.6. Fortsette å støtte utvidelsen av Omsorg+ i bydelen, slik at det blir minst 50 nye boenheter 

innen 2019. 

2.6.7. Arbeide for kompetanseheving innen psykisk helsevern samt arbeide for å gjøre 

forsøksordningen med psykologtilbud i skolene permanent. 

2.6.8. Legge til rette for åpenhet om bemanning, kvalifikasjoner og innhold hos aktører innen 

hjemmetjenester og institusjoner. 

2.6.9. Sertifisere bydelens omsorgshjem med «Livsgledesykehjem». 

2.7. Lokalsamfunn 

2.7.1. Legge til rette for markedsdager, bruktmarkeder og aktiviteter på torg og i parker, blant annet 

ved å tilby leie av bydelens plasser på bestemte dager. 

2.7.2. Legge til rette for flere fortauskafeer og uteservering. 

2.7.3. Utvide fleksibiliteten for utvidet skjenketid for steder med kulturprofil. 

2.7.4. Arbeide for at bydelen kan være en prøvebydel for nytelse av øl og vin i parker. 

2.7.5. Bidra til å forebygge og bekjempe narkotikaomsetning. 

2.7.6. Bidra til å forebygge og bekjempe forsøpling, tagging og hærverk. 

2.7.7. Styrke lokal medbestemmelsesrett og sikre at bydelens innbyggere og folkevalgte blir tidlig 

informert om byutviklingsplaner mm.  

2.7.8. Bidra til at flykninger som bosettes i bydelen inkluderes gjennom tilbud om skoleplass, 

informasjon om arbeidsliv, frivillige organisasjoner, kultur, idrett, helsetjenester og politisk 

engasjement.  

3. Partiene er enige om å prioritere følgende bestemte prosjekter i budsjettbehandlingen for

bydelen, i prioritert rekkefølge:

3.1. Utarbeide et klimaregnskap for bydelen (om mulig i samsvar med klimaregnskapet som føres for 

Oslo by eller som et pilotprosjekt) som kan benyttes av andre bydeler.  

3.2. Opprettholde et fritidsklubbtilbud på Leker’n og Hammersborg, legge til rette for at villaen i 

Stensparken kan benyttes til kultur- og aktivitetstiltak for barn og ungdom, og redusere/fjerne 

egenbetalingen for lavinntektsfamilier i fritidsklubber. 



3.3. Skjerme barnevernet og helsestasjonen for kutt. 

3.4. Øke antallet skolehelsepersonell til normert nivå, og utvide psykologtilbudet til ungdom. 

3.5. Videreføre og styrke ordningen med Grønne midler. 

3.6. Øke budsjettene til opprustning og vedlikehold av parker, plasser og grøntområder, og håndtering 

av søppel og avfall. 

3.7. Etablere integreringstiltak, med særlig fokus på flykninger fra Syria.  

3.8. Verne frivillighetsmidlene mot kutt og, dersom den økonomiske situasjonen bedrer seg, øke 

frivillighetsmidlene. 

4. Partiene er enige om å prioritere følgende bestemte prosjekter inn mot Oslos bystyre og

byråd:

4.1. Utarbeidelse av budsjettprioriteringer foran behandlingen av budsjett for Oslo kommune. 

4.2. Økte midler til barnevern og bydelens ivaretakelse av "sentrumsansvaret".  

4.3. Fullføre oppussingen av villaen i Stensparken slik at den kan disponeres av bydelen. 

4.4. Utvikling av området rundt Veterinærinstituttet i samsvar med bydelens behov, med vekt på en 

grønn profil og byøkologi. 

4.5. Videreutvikle og fullføre opprustning av St. Hanshaugen-parken. 

4.6. Realisere belysningsplan for parker og gater så raskt som mulig. 

4.7. Etablere sykkelveier og miljøgater utover planene i Sykkelstrategien. 

4.8. Bygging av flerbrukshall og nærmiljøanlegg.  

4.9. Bygging av T-banering med stopp på Bislet og St. Olavs plass og trikkering langs Ring 2. 

5. Partiene er enige om følgende for å forvalte flertallet:

5.1. Samarbeid om konstitueringen av bydelsutvalget og fordelingen av posisjoner. 

5.2. Sikre flertall for årlige budsjettavtaler i henhold til prioriteringen gjort i denne avtalen. 

5.3. Enighet mellom partiene er ikke til hinder for å søke brede flertall. 

5.4. Konsultere hverandre i saker som ikke er omhandlet i denne avtalen. 

5.5. Samarbeider om felles profilering av alle sakene i denne avtalen.  

5.6. Å møtes hvert kvartal for å diskutere status for prosjektene beskrevet i denne avtalen. 

Oslo, 26. oktober 2015 

Anne Christine Kroepelien Isa Maline Alstadius Isene Kjartan Allmenning 

Høyre  Miljøpartiet De Grønne  Venstre 


