
   

   

Denne beretningen skal gi en oversikt over arbeidet til politisk gruppe i Miljøpartiet De 

Grønne St. Hanshaugen i 2018. Politisk gruppe har i løpet av 2018 bestått av følgende 

medlemmer: 

 

Posisjon i politisk gruppe Hvem 

BU-nestleder og gruppeleder Isa Maline A. Isene 

BU-medlem Beate Folkestad Habhab 

BU-medlem, leder i miljø- og byutviklingskomitéen Sindre Buchanan 

1. vara Andreas Loe 

2. vara Joakim Skajaa 

Nestleder i oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomitéen Mikkel Storm Glomstein 

Medlem i helse- og sosialkomitéen Ingunn Emdal 

 

Under følger to oversikter: Oversikt over de viktigste politiske målene i MDG St. Hanshaugen 

og oversikt over budsjettforslag som ble behandlet i forbindelse med budsjettet 2019. 

 

Skjemaet over politiske mål er basert på valgprogrammet til MDG St. Hanshaugen fra 2015, 

samt samarbeidsavtalen til Høyre, MDG og Venstre fra samme pr. Punktene er blitt farget i 

grønt, gult eller rødt, avhengig av hvordan det enkelte punktet er blitt fulgt opp.  

 

I oversikten over budsjettforslag er det først en oversikt over forslagene til posisjonen, og 

deretter til opposisjonen. Alle forslag fra posisjonen ble vedtatt, og enkelte av forslagene fra 

opposisjonen ble også vedtatt med endringer. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Gruppeleder 

 

Oslo, 10. januar 2019 

 

  

http://sthanshaugen.mdg.no/wp/files/2015/08/HoveddokumentProgram2015v3.pdf
http://sthanshaugen.mdg.no/wp/files/2015/10/865AF3DB-2CD8-445F-B7B4-1210296E17A6Samarbeidserkl%C3%A6ring-261015.pdf


   

   

Punkt i programmet Punkt i samarbeidserklæringen Status 10.01.19 

Bærekraftighet blir et 
bærende prinsipp i bydelens 
politikk på alle nivåer 

Felles forståelse av 
klimaproblemene som vår tids 
største utfordringer, og behovet 
for sosial, økonomisk og 
økologisk bærekraft på alle nivå 

 

Omvendt transporthierki for 
gående, syklende, 
kollektivreisende, null-
utlsippstransport og 
delingsløsninger 

 
Tiltak fra bystyresiden, 
men jobbes også med i 
høringsvedtak osv. 

Parkeringsplasser skal 
fjernes, bilfrie soner der det 
er mulig. 

 
Dette viser seg vanskelig 
å få til i samarbeidet. 

Eksisterende grøntarealer 
skal vernes mot utbygging 

Bevare grøntarealer, matjord, 
parsell- og skolehager, samt 
avvise omregulering og utbygging 
av friområder 

Disse vernes. 

Tilgang på sunn og økologisk 
mat må bli lettere 

 
Bydelen jobber med 
innføring av styrking av 
vegetarisk tilbud. samt 
kjøttfri mandag ved alle 
steder bydelen tilbyr mat. 

Bærekraftige løsninger ved 

planlegg og utbygging av 

Vetrinærhøgskolen 

Utvikle Vetrinørhøgskolen til et 

byøkoloigsk område som kan 

brukes til boliger, barnehager, 

idreett, næring og aktivitet 

Det ble holdt et folkemøte 

om tomta våren 2017 og 

BU jobber med dette 

løpende. 

Bærekraftige løsninger ved 

planlegg og utbygging av 

Blindernveien 6 

 
Se høring fra BU 

Bærekraftige løsninger 

vedplanlegg og utbygging av 

Regjeringskvartalet 

 
Vi har ikke jobbet med 

dette i bydelen. 

Sikre trygge, 

sammenhengende gang- og 

sykkelveier 

 
Bydelsutvalget jobber 

med å få utformet en 

trafikkplan, ellers jobbes 

dette i stor grad med fra 

bystyresiden. 

Oppgradere stier, barnetråkk 

og snarveier 

 
Tas med løpende i 

høringsuttalelser. 

Retningslinjer for luftkvalitet 

og støy blir lagt til grunn ved 

etablering av ny bebyggelse 

  

Ta i bruk presteboligen i 

Stensparken som 

bydelshus/kulturhus 

Arbeide for at villaen i 

Stensparken kan bli en 

Dette blir gjennomført. 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20St.%20Hanshaugen/Politikk%20Bydel%20St.%20Hanshaugen/St.%20Hanshaugen%20bydelsutvalg/2016/08-30/Protokoll/Protokoll%20fra%20St.%20Hanshaugen%20bydelsutvalg%2030%2008%2016.pdf


   

   

inkluderende kulturarena rettet 

mot barn og unge 

Flere studentboliger i 

bydelen 

 
Se Blindernveien 6. 

Etablere et 

klimagassregnskap for 

bydelen 

Etablere klimagassregnskap for 

bydelen med sektorvis inndeling 

Miljøkonsulent ansatt for 

dette. 

Være en pådriver for å nå 

vedtatte planer og mål for 

reduksjon i klimagassutslipp 

 
Tas med løpende i 

høringsuttalelser. 

Bygg som ikke brukes i dag 

tas i bruk 

 
Bl.a. gjennom Villaen i 

Stensparken 

Ikke øke 

parkeringskapasiteten 

Ikke øke totalte 

parkeringskapasiteten i bydelen, 

arbeide for å endre 

utbyggingsprsjekter som fører til 

økt trafikkbelasting for beboerne 

 

Satse på sammenhengende 

gang- og sykkelveier 

Realisere sykkelstrategien i Oslo 

for bydelen, utarbeide egen 

sykkelatrategi 

Trafikkplan jobbes med i 

miljø- og 

bytutviklingskomitéen. 

Trygg skolevei 
 

Bl.a. forslag om reduserte 

fartsgrenser er tatt med i 

div behandlinger. 

Utvide beboerparkingen Innføre beboerparkering i hele 

bydelen 

Dette jobbes med. 

Nedleggelse av lite 

taxiholdeplassen på Knut 

Knutsens plass 

Nedleggelse av belstede eller lite 

bruke holdeplasser 

Her har byråd gått mot BU 

sine ønsker. 

Sikre fremkommelighet for 

trikken i Thereses gate 

Utvikle Thereses gate til en 

levende, attraktiv og tiljgengelig 

gate, ta utgangspunkt i 

anbelfaningene fra KVUen 

Se vedtak fra BU her. 

Lage en opprustningsplan og 

bydelens parker og plasser 

Bydelen skal ruste opp parkene Har vedtatt en 

parkstrategi i 2018. 

Markedsdager på Knud 

Knudsens plass 

 
Har blitt jobbet med hele 

perioden, og blitt gjort 

politiske vedtak, men har 

ikke blitt gjennomført i 

praksis. 

Legge parkdrift under 

bydelen 

 
Er blitt gjort politiske 

vedtak om at bydelen 

ønsker at St. Hanshaugen 

skal ligge under bydelen, 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20St.%20Hanshaugen/Politikk%20Bydel%20St.%20Hanshaugen/St.%20Hanshaugen%20bydelsutvalg/2016/11-22/Protokoll/Protokoll%20fra%20St.%20Hanshaugen%20bydelsutvalg%2022%2011%2016.pdf


   

   

men er blitt avvist i 

bystyret. 

Urban matproduskjon Bydelen skal hindre nedbygging 

og omdisponering at matjord og 

grøntareal og bidra til å styrke 

matproduksjon og det biologiske 

mangfoldet 

Jobbes med løpende, 

legges til rette for urbant 

landbruk bla på 

Marienlyst. 

Plante flere tær og 

nyttevekster 

Arbeide for å tilby offentlige 

arealer til urbant jordbruk, øke 

beplantingen av trær og 

nyttevekster der mulig og naturlig 

Dekkes i parkstrategi, og 

gjennom diverse 

verbalforslag oppgjennom 

perioden. 

Utvidlese av ByBi-prosjektet Legge til rette for pollinerende 

insekter gjennom riktig beplanting 

og spesielt avsatte områder 

Dekkes i parkstrategien 

Bedre flomsikring og søkt 

biologisk mangfold gjennom 

gjenåpning av elver og 

bekker 

Bedre flomsikring ved å lege til 

rette for flere grønne tak, åpen 

overvannsdisponering og 

gjenåpning av elver og bekker 

Spilles stadig inn på saker 

til høring. 

Videreføre og styrke 

ordningen Grønne midler 

Videreføre og styrke ordningen 

Grønne midler 

Er blitt gjort ifbm samtlige 

budsjettforslag. 

Styrke og utvide 
ungdomstilbudet i bydelen 

 
Haugenkaféen, Villaen i 
Stensparken. 
Verbalvedtak fra 
budsjettprosessen går inn 
for å styrke ytterligere. 

Jobbe for at fritidsklubbene 
får mer penger 

Øke antall barn som benytter 
fritidsklubbtilbudet, sikre videre 
drift av Hammersborg fritidsklubb 
og Marienlyst fritidsklubb 

Har vært truet, men er 
sikret ut perioden. 

Styrke skolehelsetjenesten 
og det forbyggende 
ungdomsarbeidet 

Prioritere skolehelsetjeneste Økt i denne perioden til 
anbefalt bemanning. 

Jobbe for at bystyret sikrer 
barnevernet i sentrum 

Løse problemet knyttet til 
finaniseringen av 
barnevernstilbud til barn i bydel 
sentrum 

Dette er blitt jobbet med 
løpende i perioden, men 
har ikke fått gjennomslag 
på bystyresiden. 

Ta i bruk velferdsteknologi 
  

"Livglede"-sertifiering Sertifisere bydelens omsrogshjem 
med "Livsgledesykehjem" 

Er vurdert av BU som lite 
kostnadseffektivt. 

Oppfordre hunde- og katteier 
til å ID-merke dyrene sine 

  

Støtte grasrot- og 
innbyggerinitativ 

Bydelen skal arrangere lokalt 
forankrede idéduganader 

Har skjedd med 
Veterinærhøgskolen, 
parkstrategi og trafikkplan. 

Styrke 
lokalemedbestemmelsesrett 

Styrke medbestemmelsesrett og 
sikre at bydelens innbyggere og 

Generelt opptatt av dette i 
BU 



   

   

folkevalgte blir tidlig informert om 
byutviklingsplaner osv 

Etablere bilfrie gater Etablere felre miljøgater, 
støgsgater sperrret for 
gjennomkjøring i bydelen, 
undersøke muligheten for bilfire 
handedager i gater, benytte 
helgestenging for å styrke lokalt 
næringsliv 

 

Etablere innkjøpsordninger 
for bydelens tjenester 

Utvikle byens innkjøspolitikk med 
mål og tildelingskriterer som 
ivaretar miljø og etiske hensyn 

Innkjøpspolitikken for 
bydelen er blitt gått 
gjennom. 

Innføre kjøttfri mandag og 
styrke det veganske tilbudet 

Innføre kjøttfri mandag og styrke 
det vegetariske tilbudet ved 
bydelens tjenester 

 

Sikre at bydelens tjenester 
bruker fossilfri 
framkomsmidler 

  

 

 

 

 

  



   

   

Budsjettforslag fra H, V og MDG: 

1. Miljø. Grønn sentrumsbydel.  

• Plastfri bydel. Bydelen skal gjennomgå og vurdere om det er mulig å redusere plastbruk i 

bydelen så raskt som mulig, herunder å fase ut unødvendig engangsplast fra bydelenes 

tjenester og innkjøp så raskt som mulig.  

• Bydelsdag. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å tilrettelegge for en bydelsdag i 

St.Hanshaugenparken i første halvdel av juni 2019. Alle lokallag, foreninger mm skal gis 

anledning til å ha stands mm.  

• Miljøhovedstad. Bydelen ber bydelsadministrasjonen i 2019 prioritere prosjekter som kan 

understøtte markeringen av Oslo som Europas Miljøhovedstad.  

 

2. Gatetun, park og folkehelse.  

• Gatebeplantning, gatetun, benker etc. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjon lage en 

plan for innkjøp av benker, å plante flere trær og busker i gater for å bedre luftkvalitet og 

trivsel. Forskjønning av gater med høy grad av lokalt næringsliv skal prioriteres. 

Bydelsdirektøren bes om å fremlegge konkrete forslag til urban utvikling av Thereses 

gate. Det settes av kr 300.000 til dette.  

• Blomsterenger og stauder. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen opparbeide 

blomsterenger og stauder med hovedfokus på pollenrike vekster for pollinatorer i parkene. 

Det skal i tillegg søkes om eksterne midler til å ytterligere styrke denne satsingen. Det 

settes av kr 50.000 til dette. 
• Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren følge opp initiativet om gatekunst i bydelen, og å 

legge frem en plan for dette. 

• Grønne midler. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen øke Grønne Midler med kr. 

40.000, slik at samlet pott blir kr. 300.000.  

• Smart avfallshåndtering. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen følge opp og styrke 

avfallssorteringen i parkene, å vurdere om det er behov for nedgravde søppeldunker og å 

utrede et prøveprosjekt med kildesortering i park. 

• Lys i parker. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å prioritere oppfølgningen av 

vedtak om mer lys i Thereses gate, Kristparken og Stensparken og å legge frem en plan for 

dette. 

 

3. Ungdomssatsning, lærlingeplasser mm.  

• Leien til Omsorgsbygg for ungdomshus i Stensparken. Bydelsutvalget ber om at 

bydelsdirektøren legger opprinnelig husleieestimat på kr. 1,1 mill til grunn  

for budsjettet og å fremlegge saken på nytt for bydelsutvalget dersom Omsorgsbygg 

krever en husleie utover budsjettet beløp.  

• Det bes om at bydelsdirektøren vurderer en samordning av aktiviteten ved Haugenkafeen 

med planlagt tilbud i ungdomshuset og at bydelsdirektøren vurderer muligheten for å 

redusere behovet for nye årsverk. 

• Samarbeid om ungdomstilbud. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere et samarbeid 

med f.eks. X-ray på Grunerløkka i forbindelse med driften av ungdomsklubben 

Hammersborg. 

• Opptrapping av lærlingeplasser. Bydelsdirektøren bes i løpet av 2019 å redegjøre for 

hvordan bydelen planlegger en ytterligere opptrapping av bruk av lærlinger i bydelens 

tjenester de neste årene. 

• Tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelse. Bydelsdirektøren bes legge til 

rette for at bydelen benytter seg av rekrutteringsordningen for mennesker med 

funksjonsnedsettelser. 

 

 



   

   

4. Bydelsutvikling. En by for barna er en by for alle.  

• Bydelsutvikling. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen styrke kompetansen på med 

bydelsutvikling. Det vil skjer mye utbygging og transformasjon i bydelen fremover som 

vil ha stor betydning både for fysisk miljø, behov for tjenester og for hvordan bydelen skal 

klare å levere disse tjenestene. Bydelsutvalget mener det er viktig at bydelene på egenhånd 

kan utvikle kunnskapsgrunnlag og strategier for å aktivt påvirke denne utviklingen og for 

å øke muligheten for lokal medvirkning. 

• Hjertesoner rundt skoler. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen søke om at 

bydelens mest trafikkutsatte barneskoler blir hjertesone-piloter. 4 av 10 foreldre opplever 

skoleveien som usikker. Hjertesoner er et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Politiet, 

Statens vegvesen og miljøagentene for å gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykler.  

• Aktivitetsbuss. Bydelsutvalget ber bydelen jobbe for at bydelen blir en pilotbydel på 

aktivaktivitetsbuss til trening i regi av Ruter. Bydelen mangler en flerbrukshall, og en slik 

aktivitetsbuss kan redusere behovet for å kjøre barna til trening.   

 

5. Helse og mestring.  

• Frivillighetslokaler. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen tilrettelegge for at 

frivillige organisasjoner har tilgang til offentlige lokaler som kan lånes gratis.  

• Rosa busser. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen søke om å bli en del av 

shuttlebuss-ordning med "Rosa Busser" for bydelens eldre, etter modell fra Nordre Aker. 

• Eldreomsorg. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen videreføre sin satsing på ny 

teknologi i helse- og omsorgstjenestene og integrere dette i tjenestene på måter som 

fremmer livskvalitet og trygghet for brukerne. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å 

vurdere om det er mulig å måle kvaliteten på bydelens tjenester i eldreomsorgen. 

Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektøren kontinuerlig vurderer hvordan det kan settes av 

mer tid til hvert enkelt besøk i hjemmetjenesten 

• Eldres ernæringsbebov. Bydelsutvalget ønsker å styrke arbeidet med ernæring til eldre. 

Det settes av ytterligere kr. 100 000 til overføring til Seniorsenteret. 

 

 

 

Forslag fra AP, SV og R: 

1. Det vedtas ikke egenbetaling på trygghetsalarmer. (-300.000) 

2. BU-leder og nestleder godtgjøres etter alternativ 1, i henhold til Oslo kommunes reglement for 

godtgjørelse av folkevalgte verv. (-110.000) 

3. Øke bevilgninger til innkjøp i barnehager med 100.000 

4. Øke bevilgninger til innkjøp i ungdomsklubbene med 100.000,- 

Forslag fra H, V, MDG➔ Øke bevilgninger til innkjøp i ungdomsklubbene med kr. 100.000. 

Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektøren gir en tilbakemelding til Oppvekst, kultur og 

lokalkomiteen om hva pengene er brukt til. 

6. Øke frivillighetsmidler med 20.000 (til 450.000) 



   

   

7. Ansette en fast stilling som klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten for å følge opp strategien 

om ernæring for eldre 

8. Utvide frokosttilbudet på Haugenkafeen til 3 dager i uken 

Forslag fra H, V, MDG➔ Utvide frokosttilbudet på Haugenkafeen som et 6 måneders 

prøveprosjekt til 3 dager i uken og at det gjennomføres en evaluering av tiltaket i juni 2019. 

 

Verbalforslag fra A, SV og Rødt: 

1. A, SV og Rødt er glad for at budsjettenigheten på Rådhuset gir en økning i bevilgningene til bydel 

St. Hanshaugen på 6,6 millioner i forhold til det alternative budsjettforslaget fra Høyre. 

 

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere et samarbeid med bydel Frogner tilknyttet det 

planlagte ungdomshuset i Stensparken. 

Forslag fra H, V, MDG➔ Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere et samarbeid med 

nærliggende bydeler knyttet det planlagte Ungdomshuset i Stensparken. 

 


