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Grønn politikk: Bra for kloden – bra for livet i bydel St. Hanshaugen
Oslo har blitt en miljø- og klimaby som hele verden ser til for inspirasjon og
lærdom. Med Miljøpartiet De Grønne i byråd har Oslo satt mål for utslippskutt
som er blant verdens mest ambisiøse. Her i Bydel St. Hanshaugen har De
Grønne hatt en hånd på styret i snart 8 år. I løpet av denne perioden er bydelen
blitt et Miljøfyrtårn, som stiller ambisiøse miljøkrav til egen drift og anskaffelser.
Lokalbefolkningen har fått medvirke mer aktivt i utformingen av bydelen, både
som part i planlegging og utbyggingssaker, og med egne initiativ og grønne
tiltak. I 2017 ble det innført økologisk mat i alle bydelens barnehager og bydel
St. Hanshaugen ble kåret til Oslos grønneste kommunale virksomhet.
I valgåret 2019 har vi, i følge FNs klimapanel, 11 år på oss til å halvere
klimagassutslippene. Ekstremvær og tørke blir vanligere og vanligere, folk
blir drevet på flukt, havet er fullt av plast, og natur og dyr forsvinner. Vår visjon
handler om mer enn å redusere klimagassutslipp og stanse rovdriften på
miljøet. Miljøpartiet De Grønnes overordnede mål er et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse. For å oppnå dette kreves endring i alle nivåer, fra
globalt til helt lokalt.
Bydelsutvalget behandler saker som først og fremst gjelder nære ting:
barnehagen, skolen, fritidsklubben, eldreboligen og sykehjemmet, trærne
langs gata du bor i, parkbenken du hviler deg på eller julelysene du står
under. I perioden 2019 - 2021 vil vi vise hvordan et medmenneskelig samfunn
i økologisk balanse ser ut i praksis – ved å ha livskvalitet som mantra og
gjennomføre tiltak som er gode både for mennesker og miljø.
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1. en summende,
levende, grønn bydel
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Levende byrom
Bydelen vår skal summe av liv! Vi vil se på muligheten for å gjøre rundkjøringa ved
Bislett stadion om til en plass for mennesker – ikke biler, og jobbe for at bydelen skal
få beslutningsmyndighet over helgestenging av gater. Vi vil skape bedre luft ved å
fjerne veistøv, sand og pollen raskere. Vi skal fortsette å legge til rette for pollinatorer,
styrke den urbane matproduksjonen og plante flere trær og nyttevekster. Og vi vil
gjøre bydelen enda vakrere ved f.eks å legge til rette for utendørs utstillinger for lokale
kunstnere og jobbe for fargerike fasader.

parker
St. Hanshaugen er en bydel med parker vi kan være stolte av, men som kan brukes
enda bedre enn i dag! Vi mener parkene og uteområdene i bydelen kan få enda
flere og bedre tilbud, som treningsapparater, lekeapparater, gode sitteplasser
og serveringssteder, fellesgriller, toaletter og drikkevannsfontener. Vi vil se på
utviklingspotensialet i Stensparken og videreutvikle parken ved Veterinærhøgskolen til
et byøkologisk foregangsområde.

andre grøntarealer
Etter Grünerløkka og Sagene, er St. Hanshaugen den bydelen i Oslo som har lavest
andel grøntareal per innbygger. Derfor vil vi fortsette å jobbe for et grøntregnskap
i bydelen som forplikter til at grøntarealer som bygges ned må kompenseres for
med nytt grøntareal på minst samme størrelse et annet sted. Vi vil også jobbe for
at bydelens innbyggere får størst mulig glede av de nye grønne byrommene som
planlegges på Veterinærhøgskolen og i Regjeringskvartalet.
For å sikre omgivelsene våre bedre mot flom og legge til rette for rikt biologisk
mangfold vil vi ha grønne tak på nybygg, åpen overvannsdisponering med vannbed i
parker og sørge for gjenåpning av bekker gjennom bydelen, fremfor alt Bislettbekken.
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2. samferdsel
det nye transporthierarkiet
Gode og grønne samferdselsløsninger gir rom for bedre livskvalitet. Vi vil omvende
transporthierarkiet, slik at gode forhold for gående, syklende, kollektivreisende,
delingsløsninger og nullutlsippstransport har første prioritet. Etterhvert som
sykkelprosjektet ruller ut hovedruter gjennom bydel St. Hanshaugen vil vi følge
opp mulighetene for sammenhengende ruter internt i bydelen. Vi vil også jobbe for
best mulig merking av snarveier og vakre turveier gjennom bydelen, og for å bedre
trafikksikkerheten for gående og syklende.

fossilfrie hverdagsreiser
Å velge el- fremfor fossilt drivstoff er bedre både for mennesker og miljø. Byluften blir
litt bedre, og vi begrenser klimagassutslipp. I bydel St. Hanshaugen bør det ikke være
nødvendig å eie fossilbil. Vi vil ha flere offentlige ladestasjoner for elbil.

3. barn og ungdom
en barnevennlig by for alle
Som en sentrumsbydel må vi ta spesielt ansvar at det finnes nok tilbud for livsutfoldelse
og aktiviteter. En bydel som utvikles med fokus på det gode for barn og unge vil også
være en bydel som er god for alle. Vi vil jobbe for trygge, engasjerende og grønne
utearealer gjennom bruk av hjertesoner, tilskudd for grøntprosjekter og oppføring av
gatekunst der barn er.
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en god start på livet
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Vi vil gi barna mulighet for en trygg, sunn og aktiv barndom med nærhet til naturen.
Derfor vil vi f.eks etablere en friluftsbase i Marka som alle barnehagene i bydelen kan
benytte seg av. Vi vil også sørge for tilskudd til opprettelse og drift av skolehager, og til
andre tiltak som gir barn økt kunnskap om klima og miljø i praksis. Vi vil sørge for sunn
og bærekraftig mat på alle AKS’er i bydelen ved å gi tilskudd for opplæring i sunt og
bærekraftig mattilbud. For barn som glemmer skolematen ønsker vi å etablere en ikkestigmatiserende ”glemt-skolemat-ordning”. Vi vil også kontinuerlig jobbe for å sikre
et fullverdig helsetilbud til barn og unge på skolene i bydelen. For å gi barn tryggere
rammer, ønsker vi å innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og AKS.

aktive barn og unge
Alle bør få kunne delta i kultur- og idrettsaktiviteter. Derfor vil vi se på muligheten for å
ta kulturskolen inn i SFE og gi ut kulturkort til mindre bemidlede barn og unge hvor de
får sterkt reduserte priser på diverse kulturarrangement og institusjoner i bydelen. Vi
vil også sette i gang et prøveprosjekt med buss-til-trening-tilbud. For de som ikke har
råd til alt mulig av utstyr eller tenker at vi heller bør dele, ønsker vi å støtte opprettelse
og drift av utlånsbiblioteker for sportsutstyr og annet på skolene i bydelen, gjerne til
uorganisert aktivitet, som ballspill og skilek, enten skihopping på Lindern eller aking i
parkene.

ungdommen er framtida - det bør prege nåtida
Ungdommer er aktive på mange forskjellige områder. Vi mener derfor det blir viktig
for bydelen å få et helhetlig bilde av deres livssituasjon og ønsker å etablere et
samarbeidsforum alle som har med barn og ungdom å gjøre – skole, barnehage,
idrettslag, foreninger, ungdomsklubber og andre.
Vi vil gi flere mulighet til aktivitet og arbeid ved å utvide ordningene for
sommerjobb til unge i bydelene og jobbe med lokalt næringsliv, borettslag og
sameier for å få til «jobb for 1000». Vi vil også følge oppføringen av Ungdomshuset i
Stensparken med tanke på at dette blir så bra som ungdommen har fortjent at det blir.
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4. helse og sosial
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fysisk og psykisk helse
St. Hanshaugen skal være en inkluderende bydel som fremmer god fysisk og psykisk
helse både for de som trenger ekstra omsorg og for befolkningen generelt. Vi vil blant
annet styrke trim- og idrettstilbud til utviklingshemmede tilpasset ulike nivåer.
Vi vil ha økt fokus på livsmestring og psykisk helse allerede fra tidlig skolealder og vi vil
se på muligheten for å ta i bruk en sexologisk rådgiver som vil kunne sette i gang gode
forebyggende og anti-diskriminerende tiltak i bydelen, drive folkeopplysning, samt
være en rådgiver for alle profesjoner som arbeider med mennesker. Vi vil også se på
hvordan bydelen kan bidra til økt fysisk aktivitet blant befolkningen året igjennom.

livskvalitet for eldre
Bydelen har ansvar for å gi den eldre delen av befolkningen gode tilbud. Eldre som for
det meste klarer seg selv, men som kan ha glede av å bo sammen med andre, skal ha
et variert boligtilbud, enten det er i et tun (som Egne Hjem), i tilrettelagte leiligheter,
eller i kombinerte eldreboliger og studentboliger. Folk med behov for hjemmehjelp
bør i størst mulig grad oppleve kontinuitet og kjennskap til hjelperen, ved at vi
begrenser utskiftning.
Vi vil innføre Rosa busser – Ruters minibusstilbud for eldre – for å gjøre det enklere å
ha en aktiv hverdag. For de som ikke kan delta i aktiviteter og tilbud utenfor hjemmet,
skal vi sørge for høy kvalitet i hjemmetjenesten, med bedre tid til hvert hjemmebesøk
og fortsatt satsing på hverdagsmestring og velferdsteknologi. Ernæring, økologisk mat
og matglede skal være et satsingsområde innen eldreomsorg i bydelen. Vi vil heve
kvaliteten både på institusjonsmat og på måltidene som hjemmetjenesten hjelper til
med å tilberede.

nye løsninger
Vi ønsker å være en foregangsbydel innenfor helse- og sosialfeltet, og mener St.
Hanshaugen bør være tidlig ut med å teste nye ordninger og løsninger som kan heve
brukernes livskvalitet. Vi skal være fremoverlentete og kreative, og etterstrebe å få være
forsøksbydel for spennende ordninger.
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5. grønn byutvikling
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en bydel i endring
St Hanshaugen er den bydelen i Oslo med flest arbeidsplasser, og en levende
boligbydel med mulighet for en kortreist hverdag hvor mye av det man trenger
er innenfor gangavstand. Det er også en bydel preget av omfattende endringer,
med store kommende utbyggingsprosjekter på Veterinærhøgskolen og i
Regjeringskvartalet. Planene om å flytte NRK og Ullevål sykehus vil kunne medføre at
mange arbeidsplasser forsvinner og at tettheten og innbyggertallet øker betraktelig.
Det er viktig at fortetting i bydelen følges av tilstrekkelig nye grøntområder,
møteplasser og kapasitet i skoler og barnehager. Vi vil styrke lokalmiljøet og bydelens
identitet med å etablere et eget bydelshus med aktivitetstilbud, møteplasser og
muligheter for leie av lokaler til kulturarrangementer, kurs og annet.

ny bruk av bydelens institusjoner
På Veterinærhøgskolen må bydelen få sikret en flerbrukshall med tilbud til alle
aldersgrupper, men ikke på bekostning av parken som planlegges ved omdisponering
av arealene. Vi mener at denne parken åpner for en historisk mulighet for åpning av
Bislettbekken, bydelens eneste vassdrag. Den kan bli et blått innslag i nytt grønt park-,
nærings- og boligområde.
Vi får av og til store tomme bygg i bydelen. Deichmans hovedbibliotek er ett eksempel.
Vi vil at bydelen i samarbeid med kulturetaten i Oslo, gjennomfører en idékonkurranse
om hvordan slike bygg kan utnyttes for å fremme kulturliv og byliv.

bydelsplaner og medvirkning
Vi mener det er viktig å styrke bydelens og innbyggernes medvirkning og involvering
i bydelsutviklingen. For å oppnå det, må bydelen heve sin kompetanse på
arealplanlegging. Vi vil at det skal utvikles bydelsplaner som sikrer sammenhengende
forvaltning og utvikling av arealer og bebyggelse, byrom og gatenett, grøntstruktur
og gang- og sykkelveinettet i bydelen. Bydelsplanene skal danne underlag for
både kommunens overordnede planlegging og for dialog og medvirkning i store
utbyggingsprosjekter.
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Bydelen skal medvirke til at alle nye utbyggingsprosjekter har mål og planer for å
minimere klimagassutslipp, både under bygging og over levetiden, og at det blir mye
vanskeligere å få tillatelse til å rive velfungerende bygg. Den bevaringsverdige og
særpregede murhusbebyggelsen i bydelen må ivaretas for framtida, og fortetting og
nybygg i disse områdene må ta utgangspunkt i bevaringshensyn. Vi vil at bydelen tar
en aktiv rolle i kulturminnevernet, både gjennom uttalelser og innspill i plansaker og
ved å spre kunnskap til gårdeiere om riktig vedlikehold av de eldre murgårdene.

6. bærekraftig drift
og lokak styring
lokal styring og medvirkning
På St. Hanshaugen skal politikerne være lett tilgjengelige og ha god kontakt med
innbyggerne. Bydelsdemokrati bør være noe man setter høyt og alle innbyggere
skal få muligheten til å påvirke prosjekter og beslutninger i bydelen. Vi synes at
bydelen bør ha mer makt til å påvirke hva som skjer innenfor bydelsgrensa, og at de
økonomiske overføringene til bydelen skal økes. Vi vil også jobbe for at bydelen skal få
selvbestemmelse over parkeringsavgiftene innenfor bydelsgrensen mot et nedre tak
som bestemmes av kommunen. Inntektene skal tilfalle bydelen helt eller delvis.

innovasjon og påvirkningskraft
Bydelen som institusjon er en aktør med stor påvirkningskraft, både som arbeidsgiver,
innkjøper og beslutningsmyndighet. Påvirkningskraften kan brukes til å fremme
bærekraftig utvikling via gode klimatiltak og etiske innkjøp. Bydelen skal aktivt
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etterspørre og støtte opp under innovative løsninger og nye ideer til hvordan
bydelens tjenester kan bli bedre, også fra egne ansatte og innbyggere, og
legge til rette for prøveprosjekter som har vist bærekraftige, klimavennlige og
gode sosiale resultater. Vi ønsker å sette i gang et prøveprosjekt med
open-contracting for å styrke innovasjon og samarbeid i lokalmiljøet.

bydelen som arbeidsgiver
Den ansattes rettigheter bør alltid settes høyt og derfor ser vi for oss å etablere et
hovedverneombud for alle ansatte i bydelen, etter modell fra Nordre Aker, for å styrke
kunnskap om de ansattes rettigheter. Hvis kommunen åpner for prøveprosjekt på
30-timers arbeidsuke, ønsker vi at St. Hanshaugen skal bli en forsøksbydel på dette.
Vi vil at bydelen skal være en foregangsbydel for likestilling ved å ha en lønnspolitikk
som bidrar til å øke lønnsnivået i typiske kvinneyrker.
Vi vil satse på plantebasert kosthold i bydelens kantiner og institusjoner, både for å
fremme god helse og for å ta klimaansvar.
Slik vil Miljøpartiet De Grønne gjøre St. Hanshaugen bydel enda bedre – for mennesker
og miljø.
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Bli bedre kjent med oss på:
sthanshaugen.mdg.no
@mdg.sthanshaugen
@oslomdg
#formenneskerogmiljø

for mennesker og miljø
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