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Den liberale byen 
Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget 
liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet.  

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det gode liv skapes av frie 
mennesker som tar egne valg og som får mulighet til å bruke sine evner til beste for seg og  
samfunnet.  

Liberal politikk er optimistisk. Et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant 
kultur, sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger. 

 

Hva Venstre vil med Oslo 

Venstre vil at Oslo skal være en liberal, kreativ, grønn, moderne og trygg by. 

Oslo er en by i vekst. Byens innbyggertall vokser raskere enn på lenge. Denne veksten er 
positiv for byen. Det er et kvalitetstegn at folk ønsker å flytte til byen vår, men det gir oss 
også noen viktige oppgaver. Venstre vil møte disse på en bærekraftig og smart måte.  

De fleste lever gode liv i Oslo. Byen er preget av optimisme og fremgang. Vi har likevel 
uløste oppgaver på mange områder; som kriminalitet, rus og fattigdom. Oslo skal være en 
raus og varm by – en inkluderende by med rom for alle.  

Venstre vil arbeide aktivt mot alle former for diskriminering. Det enkelte menneske skal 
møtes med respekt uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering, 
funksjonsevne eller alder. Dette stiller store krav i en mangfoldig by, hvor alle byens 
innbyggere må godta andres rett til frihet og likeverd. 

Oslo er én by. Ulike bydeler og boområder har sine særegenheter, kvaliteter og spesielle 
utfordringer. For oss er det viktig å bruke kreftene på å løse konkrete oppgaver – uansett 
hvor i byen det måtte være. 

Oslo er Norges største by. Vi konkurrerer med andre europeiske storbyer om bedrifter, de 
beste hodene, studenter og turister. Derfor er det viktig at vi løfter blikket ut over Norges 
grenser, og lære av internasjonale storbyers valg av løsninger. 

 

Venstre vil 

• at Oslo skal være en kreativ, åpen og fordomsfri by, der kunnskap og kultur blir 
prioritert 

• at Oslo skal være en grønn by, med ren luft, rent vann og tilgang til gode friområder 
• at byen utvikles på en moderne og framtidsrettet måte, samtidig som vi tar vare på 

byens egenart og historie  
• at Oslo skal være en trygg by. En by der vi tar vare på hverandre.  
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Den moderne byen 
For Venstre er det viktig at byens utvikling skjer på en moderne og framtidsrettet måte, men 
samtidig må vi ta vare på byens egenart og historie. Miljø, design og kvalitet skal 
kjennetegne byutviklingen.  

Byutvikling  
Oslo er i vekst, og vi må legge til rette for fortetting og nye lokale sentra i mange deler av 
byen. Det er plass til mange nye boliger i Oslo uten å måtte bryte markagrensa eller bygge 
nye høyhus. Nye boligstrøk må først og fremst etableres på områder med kort avstand til 
buss, trikk og t-bane. Småhusområdenes egenart skal bevares, og nye bygg skal være 
tilpasset omgivelsene. Sentrum skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle. 
 
 
Ta vare på byens kvaliteter 
Fortetting skal skje på en måte som ivaretar byens historiske og grønne kvaliteter. Oslo skal 
videreutvikle sin egenart som en intim storby med et levende sentrum omkranset av grønne 
åser.  
 
Venstre vil 

• bevare og utvide grøntarealene 
• gjennomføre en storstilt oppgradering av gatene i sentrum med flere gågater og 

gjennomgående sykkelveier innen hovedstadsjubileet i 2014 
• redusere gateparkering i sentrum for å forbedre fremkommeligheten for gående, 

syklister og kollektivtrafikk 
• etablere et kommunalt parkeringsselskap, som skal frigjøre arealer på gateplan ved å 

bygge parkeringshus 
• være restriktive til bygging av høyhus. 
• legge til rette for flere boliger og skape mer aktivitet i Kvadraturen 
• ta vare på byens historiske bygningsmiljøer, og øke støtten til å ta vare på 

verneverdige bygg 
• legge til rette for nyskapende arkitektur som tar hensyn til byens historiske 

dimensjoner og øvrige kvaliteter 
• fortsette oppgraderingen av gater, plasser og torg i bydelene 

 
Fjordbyen for alle 
Fjordbyen vil gi Oslo en god blanding av boliger, næring og kultur på det som før var 
utilgjengelige havneområder. Området gir nå helt nye muligheter. Venstre vil sikre at 
utviklingen holder god kvalitet og gir Oslos befolkning tilgang til fjorden. 
 
Venstre vil 

• bygge nye Deichmanske bibliotek 
• etablere nytt Munch-museum i Bjørvika 
• utvide Middelalderparken, sikre sammenhengen mellom Ruinparken og 

Middelalderparken, reetablere Oslo torg og la området bli en ramme for arbeidet med 
å skape identitet og historisk forståelse 

• bygge strand utenfor Operaen 
• legge til rette for bygging av et akvarium ved Kongshavn 
• etablere et grøntdrag inn mot Kvadraturen 
• bygge ut Filipstad med nye parkområder og gode forbindelser til Frogner og 

Skillebekk 
• bygge fjordbytrikk i Bjørvika og til Filipstad 
• fullføre Fjordbyen ved å legge E18 i tunnel fra Mosseveien til Lysaker 
• etablere et grøntområde langs Frognerstranda fra Kongen til Sjølyst når E18 blir lagt i 

tunnel 
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• bygge kulturhistorisk museum i Bjørvika, men la vikingskipene bli værende på 
Bygdøy 

• bygge minst 500 studentboliger i Bjørvika 
 
Gode bomiljøer 
Med sterk befolkningsvekst må kvaliteten i bomiljøene sikres. Nedbyggingen av 
grøntområder må stoppes, og fellesarealer må i størst mulig grad være tilgjengelige for 
allmennheten. Boliger må tilfredsstille gjeldende støykrav, og beboerne må sikres lett tilgang 
til stille uteområder. Det må være et variert boligtilbud med gode nærmiljøer over hele byen. 
 
Venstre vil 

• sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med fortetting 
• ta vare på småhusområdene 
• bygge flere familieleiligheter i indre øst 
• bygge flere studentboliger i Oslo 
• ha bedre fordeling av de kommunale utleieboligene, og begrense konsentrasjonen i 

indre øst 
• etablere et utbyggingsselskap for de sentrale delene av Groruddalen for å få til en 

god utvikling med boliger, næring og kultur 
• legge ned bygge- og deleforbud og lage en ny og mer tilpasset fortettingsplan på 

Holtet på Nordstrand 
• ferdigstille Sognsveien som miljøgate 
• oppgradere Grønlandsleiret som gågate fra Grønland Torg til Brugata 
• legge til rette for lokale idretts- og lekeplasser 
• Oppgradere Bygdøy Allè 

 
Tilgjengelig for alle 
Oslo er dårlig tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det må gjøres et 
omfattende arbeid for å gjøre byen tilgjengelig for alle. Universiell utforming er helt 
nødvendig for noen, og gjør byen enklere for alle.  
 
Venstre vil 

• la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom 
• stille krav om universell utforming når kommunen leier lokaler, både permanent og til 

arrangementer 
• utbedre gater, plasser og steder med dårlig tilgjengelighet 
• sikre universell utforming i Oslos kollektivsystem 
• gjennomføre et program for bedre tilgjengelighet i verneverdig bebyggelse 
• sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom 
• sikre god snørydding og strøing 

 
Kommunen og bydelene 
Oslos innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen skjøtter sine oppgaver på en god og 
effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen ikke sløser med innbyggernes midler. 
Venstre vil innskjerpe rutinene for å unngå kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter. 
Oslo kommune må effektiviseres og fornyes for å yte bedre tjenester til innbyggerne. 

Kommunen 
Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Dette prinsippet skal gjennomsyre 
alt kommunen gjør. Kommunen har ansvaret for å forvalte en del av innbyggernes midler til 
det felles beste, og skal drives på en ansvarlig, effektiv, åpen og servicevennlig måte. 
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Ansvarlig økonomisk politikk og prosjektstyring 
Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Vi må redusere byens gjeldsvekst. Vi skal 
ikke leve godt i dag på fremtidige innbyggeres bekostning. 
 
Venstre vil 

• kreve at alle som leder større prosjekter har relevant erfaring og utdanning innen 
prosjektledelse og økonomi 

• redusere kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse 
• sørge for systematisk vedlikehold og utvikling av eksisterende kommunal eiendom og 

redusere vedlikeholdsetterslep 
 
 
Den effektive kommunen 
For å kunne yte best mulige tjenester til sine innbyggere, må kommunen hele tiden 
være åpen for fornyelse. Det må vurderes om ulike etater kan slås sammen for å oppnå 
bedre resultater. For et liberalt parti er det uten betydning om det er private eller kommunale 
selskaper som leverer de kommunale tjenestene. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, 
fornøyde brukere og effektiv bruk av penger. 
 
Venstre vil 

• ansette kommunale ledere på åremål 
• konkurranseutsette offentlige tjenester innenfor blant annet helse, omsorg og skole 

hvor det er hensiktsmessig 
• at alle kommunale (direkte og indirekte) kostnader skal regnes med og at kvalitet 

vektes høyt ved anbud, slik at det sikres lik konkurranse mellom kommunale og 
private tjenesteleverandører 

• gjennomføre en etatsreform for å slanke det sentrale kommunale byråkratiet 
• redusere de kommunale saksbehandlingstidene, og opprette et lokalt regelråd for å 

redusere skjemaveldet og forenkle byens drift 
• Ta i bruk offentlig-privat samarbeid i flere kommunale byggeprosjekter for å sikre 

kvalitet og god fremdrift 
• Gi lokale idrettslag og foreninger økt mulighet til kontrakt med kommunen for drift og 

vedlikehold av kommunalt eide, lokale idrettsanlegg og kulturhus 
 

 
Den åpne servicekommunen 
Kommunen skal gi innbyggerne mulighet til å følge de demokratiske prosessene og å holde 
seg orienterte om tjenester, regler og aktuelle saker. Kommunen skal dele alt materiale som 
produseres i kommunal regi, og som kan være til nytte for allmennheten eller næringslivet. 
Eventuelle gebyrer skal kun dekke administrasjonskostnaden. 
 
Venstre vil 

• at alle nettsteder Oslo Kommune administrerer skal oppfylle standarder for universell 
utforming 

• gjøre all kommunal informasjon tilgjengelig og lett søkbar på kommunens nettsider 
• at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett 
• utvide opplysningstjenesten i bydelene til servicetorg  
• digitalisere og dele kart, infotekster, bilder og annen kommunal informasjon fritt på 

kommunens nettsider 
• kreve at all programvare som utvikles av kommunen skal være fri og åpen så sant det 

er mulig 
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Den demokratiske byen 
Demokratiske rettigheter skal være grunnleggende for alle Oslos innbyggere og byen skal 
støtte opp om engasjementet i frivillig sektor.  

Venstre vil 

• sikre byens frie rettshjelp 
• gå imot e-valg 
• at Oslo skal gi 16-årig stemmerett 
• tilrettelegge for en mangfoldige frivillig sektor, gjennom økonomiske støtteordninger 

og samarbeid 

 
Strategisk bruk av IT 
Mye av den kommunale forvaltningen skjer gjennom ulike IT-systemer. Disse skal 
både gi effektiv drift, være enkle i bruk og sikre at opplysninger ikke kommer på avveie. 
Samtidig skal de være kostnadseffektive både ved innkjøp og i drift. Kommunen 
skal etterstrebe å samarbeide med andre kommuner der det er mulig. 
 
Venstre vil 

• kreve at det undersøkes grundig hva andre kommuner allerede har kjøpt eller utviklet 
når man skal gå til anskaffelse av nye programvareløsninger og kjøpe sammen med 
andre kommuner der det er hensiktsmessig 

• sørge for rutiner som sikrer at alle ansatte har tilstrekkelig opplæring i bruk av 
eksisterende tjenester 

• gjennomføre årlige vurderinger av personvern og sikkerhet i de kommunale IT- 
løsningene og følge opp eventuelle avvik 

 
Bydelene 
Bydelene er en sentral del av Oslos demokrati, og store deler av tjenestetilbudet i Oslo 
administreres av bydelene. Det er i bydelene det viktige forebyggende arbeidet må skje, og 
bydelene må ha handlingsrom til å kunne prioritere dette. Flest mulig beslutninger bør tas 
nærmest mulig dem de angår. 
 
Venstre vil 

• øke bydelenes andel av det kommunale budsjettet for å styrke bydelenes økonomi, 
utvide det lokale handlingsrommet og gi rom for flere lokale initiativ  

• at bydelene skal opprette servicetorg som skal gi informasjon og veiledning om 
bydelens tilbud og koordinere de kommunale etatenes arbeid i bydelen 

• at bydelsutvalgene selv skal ansette bydelsdirektør 
• trekke bydelene med i overordnet byplanlegging 
• overlate mer ansvar for lokale plansaker og klagebehandlingen i lokale byggesaker til 

bydelsutvalgene 
• gi alle bydelene ansvaret for skjenkepolitikken 
• gi bydelene mer myndighet over lokale løsninger for veier, trafikk og parkering 
• gi bydelene ansvaret for kommunens botilbud til ungdom 
• opprette nærmedisinske sentre med fokus på forebygging i alle bydeler 
• at bydelene skal utarbeide egne planer for helse- og sosialarbeid tilpasset lokale 

forhold 
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Den grønne byen 
Å ta vare på miljøet er viktig for å lage en god by å bo i. En liberal miljøpolitikk gjør 
hverdagen enklere gjennom god kollektivtrafikk, trygge sykkelstier og en ren luft å puste i. 
Oslo trenger en grønn økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter.  
 
Miljø 
Alle i Oslo har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. 
Det må derfor legges langt bedre til rette for å kunne leve miljøvennlig i byen. Oslo skal 
oppfylle nasjonale krav og EU-krav knyttet til støy og luftforurensning samt gjøre sitt for at 
Norge skal oppfylle kravene fra EUs fornybardirektiv, gjennom å legge til rette for avskaffing 
av oljefyring i bygg og å redusere strømforbruket 
 
Ta vare på byens grøntområder 
Oslo har en fantastisk beliggenhet i et amfi mellom marka og Oslofjorden, og har et helt 
spesielt grønt særpreg og biologisk mangfold. Ingen andre steder i Norge finner vi så mange 
sjeldne og truede arter. At byen er i vekst skal ikke føre til nedbygging av grøntområder. 
 
Venstre vil 

• sikre at markagrensa ligger fast  
• forvalte markaloven slik at det oppfordrer til friluftsliv og idrett, samtidig som lovens 

formål om å ivareta Marka respekteres 
• verne grøntarealene og sørge for bedre forbindelser mellom de grønne områdene 
• etablere en sammenhengende bynasjonalpark med Maridalen, Akerselva miljøpark, 

Bygdøy, Hovedøya, Ekebergskrenten og Østensjøvannet 
• sørge for at forvaltnings- og skjøtselsplanene for Østensjø Naturreservat og Østensjø 

Miljøpark blir fulgt opp 
• ivareta Oslos unike biologiske mangfold og særlig overvåke utviklingen for sjeldne og 

truede arter 
• bevare Husebyskogen 
• etablere park på Tullinløkka 
• arbeide for å flytte Oslo kretsfengsel og Bredtvet kvinnefengsel, slik at eiendommene 

kan anvendes til byutvikling og friområder 
• fullføre turveinettet og vedlikeholde eksisterende turveinett 
• sørge for at ulovlige stengsler fjernes og at allemannsretten respekteres 
• etablere en verneplan for store trær i byggesonen 
• plante minst 500 nye trær hvert år 
• redusere bruken av veisalt for å ivareta byens trær og skåne miljøet 
• fortsette gjenåpning og opprensing av Oslos elver og bekker, inkludert Alnaelva, 

innføre randsoner og opparbeide turveier langs elvebreddene 
• sørge for at alle badeplasser er rene og innbydende 

 
Ren by 
Søppel skal bort fra gatebildet. Vi må slutte å slippe ut miljøgifter, og det må ryddes opp i 
gamle fyllinger. Venstre har en målsetning om å redusere avfallsmengden i byen. 
 
Venstre vil 

• innføre kildesortering over hele byen 
• sørge for at matavfallet i Oslo omdannes til miljøvennlig biogass 
• gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Oslo 
• sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort 
• iverksette den planlagte avviklingen av Grønmo-anlegget, og tilrettelegge for bruk av 

området til sport og rekreasjon 
• sørge for at det er nok søppelkasser i parkene slik at det alltid er plass til søppelet 



 9 

• holde parkene velstelte og rene for søppel 
• sørge for toaletter i byens mest brukte parker 
• sørge for at veier og fortau holdes rene og trygge 
• bygge minigjenbruksstasjoner flere steder i byen 

 
Samferdsel 
Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: gode transportmuligheter for 
hele befolkningen, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskaping for næringslivet. 
Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid. 

Et godt kollektivsystem 
Venstre vil gjøre kollektivtilbudet til det naturlige alternativet for transport i Oslo. Det er derfor 
fortsatt behov for solid satsing på kollektivtransport. Kollektivtransporten må prioriteres foran 
biltrafikken innenfor ring 3 og langs hovedveiene. 
 
Venstre vil 

• innføre 24-timers kollektivtransport i Oslo på alle de store rutene, og utvide natt-
bussordningen 

• holde prisen på månedskortet på et lavt nivå 
• at alle t-banestrekninger igjen må få minst 15 minutters frekvens også på kveldstid 
• utvide gratistilbudet til å gjelde alle barn under skolepliktig alder 
• ferdigstille Lørensvingen for å lage 7,5 minuttersruter på flere t-banelinjer 
• ruste opp alle stasjonene på Frognerseterbanen, og forlenge banen til skianlegget på 

Tryvannshøgda 
• ruste opp de gjenstående stasjonene på t-banesystemet til metrostandard. 
• etablere skinnegående kollektivtransport til Fornebu 
• arbeide for ny t-banetunnel gjennom sentrum 
• knytte sammen t-banelinjene i Groruddalen, og forlenge Furusetbanen mot A-hus 
• fornye hele trikkeparken med nye og stillegående trikker 
• opprettholde og vedlikeholde de eksisterende trikkelinjene  
• bygge ny trikkelinje til Kværnerdalen og Vålerenga fra Bjørvika 
• etablere trikk til Tonsenhagen med forlengelse til Linderud 
• utrede trikkering ved Middelalderparken og beholde trikken i Schweigaardsgate 
• opprette flere busslinjer med fem-minutters grunnruter 
• sørge for at alle busser bruker nullutslippsteknologi eller biodrivstoff innen 2020 
• etablere ny bussterminal i Oslo i tilknytning til Oslo Sentralbanestasjon 
• overta og konkurranseutsette togdriften i Groruddalen for å få et bedre tilbud med 

flere avganger 
• etablere ny togstasjon på Breivoll 
• sikre at minst 50 prosent av midlene i Oslopakke 3 går til miljøtiltak og bedre 

kollektivtrafikk 
• sørge for enklere overgang for reisende til Storo t-banestasjon 
• forenkle og forbedre TT-ordningen, slik at den fungerer som kollektivtilbud for 

forflytningshemmede 
• la Ruter overta ansvaret for organisering og anbud på TT-ordningen 
• satse på gode kollektivløsninger ved utbyggingen av Gjersrud/Stensrud, med t-bane 

eller kombibane fra Mortensrud, via Bjørnholt.  
• arbeide for 15 minutters avganger for tog mellom Holmlia og Oslo S og bedre 

busstilbud mellom Holmlia stasjon og Oslo S 
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God trafikkflyt 
Oslo skal bli en by der trafikken flyter jevnt i rushtiden, og hvor de negative sidene ved 
bilbruk – ulykker, forurensning og det at bilen tar mye plass – er betydelig redusert. Bomiljøer 
må skjermes mot støy og forurensning. 
 
Venstre vil 

• arbeide for Mosseveien i tunnel, Manglerudtunnelen, lang Røatunnel, lokk over E6 i 
Groruddalen, nytt Nydals-kryss og miljøtunneler langs E18 vestover fra Filipstad til 
Lysaker, alt finansiert med trafikantbetaling, OPS og midler fra Oslo, Akershus og 
staten i Oslopakke 3. I tillegg ønsker Venstre å jobbe for en nedsenket Ring 3 over 
Ullevålsslette. 

• Forbedre fremkommeligheten for kollektivtransport langs Ring 3 
• legge til rette for innfartsparkering i samarbeid med Akershus 
• utrede Bredtvet-diagonalen i sammenheng med Fossum-diagonalen 
• jobbe for å få innført rushtidsavgift for å regulere trafikkbelastningen  
• innføre et elektronisk trafikkstyringssystem i Oslo for å bedre fremkommelighet og 

miljø 
• legge til grunn at all trafikkøkning skal løses gjennom forbedret kollektivtransport 
• opprettholde retten til å kjøre i kollektivfeltet og gratis bompassering for 

nullutslippsbiler 
• Gjennomføre et prøveprosjekt med Gøteborg-modellen 
 

Sykkelbyen Oslo 
Det skal være raskt, trygt og hyggelig å bruke sykkel som transportmiddel i Oslo. Innen 2015 
skal Oslo være en god sykkelby, der minst 12 % av de daglige reisene foretas på sykkel. 
Arbeidet med disse planene samles i prosjektet ”Sykkelby 2015”. 
 

Venstre vil 
• etablere sammenhengende sykkeltraseer gjennom sentrum innen 2012; to i retning 

øst-vest og to i retning nord-sør 
• etablere sykkeltraseer i sentrale deler av Oslo med trygg og høy standard med 

bredere traséer, tydeligere avgrensning mot kjørebanen, bedre merking og uten 
bilparkering på innsiden av sykkeltraseene 

• ferdigstille det øvrige hovedsykkelveinettet og starte med strekninger som er ferdig 
regulert, som Ullevålsveien og Ring 2 

• at hensynet til syklister skal inngå i all planlegging av vei- og trafikkløsninger for byen 
• prioritere veier med sykkeltraseer ved asfaltering, vedlikehold og fjerning av 

feilparkerte biler 
• tillate sykling mot enveiskjørt gate og innkjøring forbudt i utvalgte gater 
• sørge for flere sykkelstativer i sentrum, og kreve parkeringsplasser for sykkel ved alle 

store kollektivknutepunkt, torg og møteplasser 
• forbedre og utvide bysykkelordningen og gjøre den tilgjengelig på Universitetet i Oslo, 

Handelshøyskolen BI og andre høyskoler, samt i studentboligområder 
• øke bruken av Oslo kommunes sykkelgodtgjøring 
• bygge ny sykkelsti i Maridalen og Sørkedalen for å få sikrere og bedre tilgjengelighet. 
• gjøre det gratis å ta med sykkel på t-banen 
• at Oslo skal delta i EU-programmet ”Nordiske sykkelbyer” 
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Klima og luftforurensing 
Oslo skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene: utslipp av 
klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle 
politiske vedtak, og gjøre Oslo til en av de fremste byer i verden til å ta i bruk ny 
miljøteknologi. 
 
Luftforurensing 
Det er i perioder høy luftforurensing i Oslo, og det må bli en selvfølge at Oslo skal ha en luft 
som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav. Venstres klimatiltak vil være langsiktige 
løsninger også for luftforurensingen, men Oslo trenger også strakstiltak. 
 
Venstre vil: 

• opprettholde piggdekkavgiften i Oslo 
• kreve kjøp av oblater for å benytte dieselbiler uten partikkelfilter 
• innføre lavutslippssoner i de mest forurensede delene av byen 
• bruke veiprising som virkemiddel på de dagene med høyest luftforurensing 
• legge til rette for datokjøring på dager med høy luftforurensing 
• arbeide for at nasjonale miljøavgifter på transport rammer NO2-utslipp hardere enn i 

dag 
 
Globalt Klimaansvar 
Venstre vil sørge for at Oslo oppfyller sin del av Kyoto-avtalen og blir ledende i anvendelsen 
av ny miljøteknologi, og gjør det enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg. Venstre 
vil jobbe for at Oslo oppfyller sitt mål om å halvere klimagassutslippene innen 2030. 
 
Venstre vil 

• avvikle all bruk av fossil energi til oppvarming i Oslo innen 2020, inkludert i 
fjernvarmenettet 

• gjennomføre energieffektiviseringstiltak i alle kommunale bygg 
• sørge for at alle nye kommunale bygg er med passivhusstandard 
• kreve passivhusstandard eller tilsvarende ved salg av kommunale tomter  
• fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg, med mindre de har 

passivhusstandard eller tilsvarende 
• innføre individuell måling av fjernvarmeforbruket for å fremme effektiv bruk 
• gjennomføre en klimavettkampanje i Oslo for å vise hvordan hver enkelt kan ta 

klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi 
eller kjøp av varer og tjenester 

• at alle husstander skal være informert om muligheter for økonomisk støtte fra ENØK-
etaten til energieffektiviserende tiltak 

• øke avgiften på fyringsolje i Oslo, og bruke de økte inntektene på ENØK-tiltak 
• systematisk ta i bruk solenergi og solvarmeanlegg i Oslo 
• pålegge netteier å gjennomføre strømsparetiltak innen 2020 tilsvarende 20 prosent av 

forbruket i 2010 
• kartlegge Oslos samlede potensial for energiøkonomisering 
• kartlegge Oslos samlede potensial for produksjon av fornybar energi 
• at alle biler som brukes av kommunen bruker lav-/nullutslippsteknologi som 

biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2015 
• ta i bruk nullutslippsteknologi i kollektivtrafikken, og sette krav om biodrivstoff- eller 

hydrogenbusser i Oslo-regionen 
• sette krav om lav-/nullutslippsteknologi ved utlysning og utsteding av taxiløyver 
• etablere flere ladestasjoner og hutigladestasjoner for el-biler i Oslo 
• pålegge landstrøm for ferger og cruisebåter. 
• Etterstrebe at alle nye hus i Oslo skal være passivhus 
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Den kreative byen 
Oslo skal være en åpen og raus by, der kunnskap og kultur blir prioritert. Vi må gi muligheter 
til mennesker med nye ideer, og legge til rette for nyetablering, kunnskap og kreativitet på 
alle områder.  

Næringsliv 
Venstre vil sørge for at Oslo tilbyr næringslivet gode rammebetingelser, og særlig oppmuntre 
til kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon. Nye bedrifter utgjør mange av de 
fremtidige arbeidsplassene våre. 
 
Oslo som førstevalg 
Byen Oslo er attraktiv i forhold til talent, teknologi og toleranse. Vi har god infrastruktur på 
teknologi, god offentlig transport, et bredt kulturtilbud, grønne områder og gode skoler og 
barnehager. For å tiltrekke oss flere gode og kreative kunnskapsmedarbeidere fra inn- og 
utland må vi legge bedre til rette for næringslivet. 
 
Venstre vil 

• avklare hvilke hindringer næringsvirksomheter møter, og jobbe for å redusere disse 
• begrense skjemaveldet, byråkratiske prosesser og offentlige avgifter 
• sikre effektiv saksbehandling hos Plan- og bygningsetaten 
• innføre en reell solnedgangslovgivning i Oslo kommune, det vil si at reguleringer av 

næringslivet går ut på dato hvis de ikke aktivt fornyes 
• arbeide for bedre rammebetingelser for småbedrifter og gründere 
• gå imot enhver form for eiendomsskatt i Oslo 
• sikre at Oslo by kan tilby relevant næringsareal 
• sikre en bredbåndshastighet for framtiden, med minimum 100 mbit/s til alle 

husstander innen 2015 
• opprette et nytt næringsselskap for Oslo og Akershus som skal legge til rette for 

næringsutvikling, bidra til internasjonal markedsføring og hjelpe bedrifter i vekstfasen  
• arbeide for at internasjonale selskaper plasserer sine forsknings- og 

utviklingsaktiviteter her 
• at relevant informasjon skal finnes på flere språk 

 
 
Gründerbyen 
Hver fjerde norske bedrift befinner seg i Oslo, men byen mottar kun to prosent av de statlige 
virkemidlene. Det er ikke et mål i seg selv at næringslivet skal finansieres av det offentlige, 
men i enkelte faser kan det for mange være viktig med litt drahjelp. 
 
Venstre vil 

• at Innovasjon Norge skal distribuere midlene sine til de beste tiltakene, uavhengig av 
hvor de måtte finne sted 

• at Oslo skal legge til rette for at det skal bli enklere å starte egen bedrift, blant annet 
gjennom å tilby gründerkurs og mentorordninger. 

• at Oslo kommune gjennom sin rolle som innkjøper bevisst stimulerer til økt 
nyskapning i næringslivet ved å velge nye, innovative og klimavennlige løsninger 

• styrke kunstnerens rolle som fri og selvstendig næringsdrivende samt tilby kurs i 
rettigheter og i å skrive selvangivelse for selvstendig næringsdrivende 
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Kultur og næring 
Kulturlivet skaper stor næringsaktivitet og bidrar samtidig til internasjonal profilering av Oslo.  

 

Venstre vil: 

• kartlegge festivaler og andre kulturaktiviteters  betydning som næringsvirksomhet 
• etablere et samarbeid mellom kommunen og kulturlivet der også det nye 

næringsselskapet og visitOslo deltar i videre utvikling og internasjonalisering av Oslo 
som kulturby 

• bidra til at det etableres gode produksjonslokaler der kunst- og kulturaktører får 
muligheter for større produksjoner og for å kunne tilby arbeidsplass til 
samarbeidspartnere fra andre land 

Utelivsnæringen 
Utelivsnæringen er en viktig næring i enhver storby. Restauranter og utesteder er en viktig 
del av det som gjør Oslo til en attraktiv by.  
  
Venstre vil 

• åpne for at noen utesteder kan holde åpent etter kl.03:00 
• legge til rette for mer uteservering for kafèer og restauranter på torg og plasser 
• tillate vin og øl i parker 
• bedre samarbeidet med politiet for å stenge steder som driver ulovlig 
• halvere saksbehandlingstiden i næringsetaten knyttet til behandling av skjenkeløyver 

Kunnskapsbyen Oslo 
Oslo har nærmere halvparten av forskningsressursene, det største universitetet og både 
offentlige og private høyskoler. Oslo er Norges største studentby. 
 
Kunnskapsinstitusjonene 
For å skape et gunstig klima for innovasjon må vi etablere arenaer og bedre nettverk mellom 
forsknings- og utdanningsinstitusjonene, næringsliv og offentlig forvaltning.  
 
Venstre vil 

• tilrettelegge for at Universitetet i Oslo kan styrke sin posisjon som et internasjonalt 
anerkjent universitet 

• legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, lokalt næringsliv, 
studieinstitusjonene og studentene, blant annet ved å styrke arbeidet i prosjektet 
”Studenthovedstaden” 

• kreve at studieinstitusjonene drives miljøvennlig og er tilgjengelige for alle 
• skape arenaer for samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv  
• støtte studieinstitusjonenes mål om internasjonalisering, blant annet ved å sørge for 

at relevant informasjon finnes på flere språk 
• flytte Berg videregående skole og samlokalisere den med lokaler for Universitetet i 

Oslo på arealene på Sogn videregående skole 
 
 

Studentbyen 
Oslo skal være en attraktiv studentby der studenter kan bo og leve godt i et stimulerende 
miljø. Arbeidet med å profilere Oslo som studentby trenger et løft, og Oslo må ta sitt ansvar 
som vertskommune 
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Venstre vil 
• innføre traineeordninger i Oslo kommune 
• tilby egne stipendordninger for studenter som vil forske på Oslo og 

storbyproblematikk 
• tilby en egen stipendordning for unge med nedsatt funksjonsevne som ønsker å 

studere 
• sørge for fortsatt lave priser på studentmånedskortet 
• sette opp bysykkelstativ ved studieinstitusjoner og studentbyer 
• oppgradere Blindern stasjon 
• stille seg positiv til etablering av nytt studentservicesenter i sentrum i regi av 

studentsamskipnaden 
 
 
Studentboligbygging  
Tilgang på bolig er en viktig betingelse for lik rett til utdanning. Kommunen kan bidra til 
bygging av flere studentboliger ved å ha en aktiv eiendomspolitikk og sørge for effektiv 
saksbehandling. 
 
Venstre vil 

• bygge studentboliger i Bjørvika, på Filipstad og i tilknytning til Sogn videregående 
skole 

• konvertere kommunale gårder i indre øst til studentboliger 
• bidra til å finne flere egnede tomter for bygging av studentboliger 

 

Skole 
Oslo skal ha landets beste skole. En liberal skolepolitiikk legger til grunn at ingen elever er 
like, og derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler 
og spesialiseringer. For å skape et slikt mangfold må skolene få større frihet til å styre egen 
utvikling, og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. Bare ved å 
satse på lærere vil skolen kunne bli en god arena for læring og personlig utvikling. 

 
Venstre vil satse på lærere og god ledelse 
Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Lærere og skoleledere må få 
tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og mer av arbeidstiden må fristilles til 
skoleutvikling og kontakt med elevene. 

Venstre vil 
• videreutvikle Lærerløftet Oslo (formell videreutdanning med lønn), slik at flere lærere 

og skoleledere benytter seg av denne muligheten  
• gi hver skole frie midler, slik at de får en reell mulighet til å la lærere hente faglig og 

pedagogisk påfyll 
• forenkle og samordne rutinene for rapporteringer i skolen, slik at lærere kan bruke 

mer tid på elevkontakt og å følge opp samarbeidet mellom hjem og skole 
• prøve ut ulike modeller for oppgavefordeling i skolen, der lærere underviser og andre 

yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner 
• ansette skoleledere på åremål 
• innføre en trainee-ordning i Osloskolen for studenter med mastergrad som vurderer å 

bli lektor 
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Skolene skal være forskjellige, men like gode 
Oslo skal tilby et godt og variert skoletilbud, med selvstendige skoler som har stor 
pedagogisk frihet. Å slippe skolene fri betyr ikke at vi stiller ulike krav til kvaliteten på 
opplæringen. 

Venstre vil 
• satse på en sterk og god offentlig skole, med private opplæringstilbud som et viktig 

supplement 
• gi skolene større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et mangfold av faglige 

profiler og pedagogiske arbeidsmåter 
• kreve at skolene følger opp de målsetningene som er satt for kvalitet og pedagogisk 

utvikling i Kvalitetsbarometeret 
• videreføre Oslos ordning med egne kurs i klasseledelse for alle lærere 
• stille strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i, slik at alle 

lærerne på ungdomstrinnet har minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag 
• videreutvikle Oslo musikk- og kulturskole med kulturstasjoner i alle deler av byen, og 

styrke det desentraliserte tilbudet for de minste barna ved de lokale skolene 
 
 
Stor frihet, men felles krav til innhold 
Skolene skal ha stor frihet til å foreta selvstendige prioriteringer av innholdet i opplæringen, 
men det bør være noen grunnleggende felles krav til undervisningen ved alle skoler. 

Venstre vil 
• styrke opplæringen i basisfagene 
• innføre et andre fremmedspråk fra mellomtrinnet og gi elevene tilbud om flere 

fremmedspråk enn i dag samt styrke ikke-europeiske språkfag 
• øke satsingen på kultur og kreativ aktivitet 
• styrke kravet til svømmeopplæring, slik at alle barn lærer å svømme før de avslutter 

fjerde klassetrinn 
• fjerne avsluttende eksamen og egen karakter i sidemålsopplæringen i den 

videregående skolen, men opprettholde obligatorisk undervisning 
• invitere næringslivet til å bidra med ”realfagsambassadører” i skolen 
• åpne for nivådeling av klasser fra ungdomsskolen av i fag hvor dette kunne vært 

hensiktsmessig, som matte, naturfag eller engelsk 
 
 
Alle elever har krav på tilrettelagt opplæring 
Venstre har ambisjoner for alle elever. Alle har krav på opplæring tilpasset eget nivå og egne 
behov. 

Venstre vil 
• sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring eller annen tilrettelegging av 

undervisningsopplegget raskt får et relevant tilbud 
• sikre at også faglig teoristerke elever får faglige utfordringer på riktig nivå 
• kreve at retten til tilpasset opplæring gjøres bedre kjent og dermed blir et reelt tilbud 
• styrke ordningen med leksehjelp med pedagoger 
• styrke norskopplæringen for barn som ikke kan norsk godt nok til å få godt utbytte av 

undervisningen 
• styrke spesialskoletilbudet 
• starte et prøveprosjekt med en videregående skole for elever som trenger sosial 

oppfølging i et utvidet opplæringstilbud 
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• sikre gjennomføringen av ordningen med at midlene følger eleven slik at foreldre som 
har barn med behov for spesialundervisning kan velge nærskole til fordel for 
spesialskole 

 
 
Fagutdanningen må bli mer attraktiv 
Behovet for faglært arbeidskraft er stort i Oslo, og vi må sikre bedre forhold for elever som 
velger et yrkesforberedende utdanningsprogram. Det må også gjøres mer attraktivt for 
bedrifter å ta inn lærlinger og lærekandidater. 

Venstre vil 

• ha mer yrkesretting av teori og legge praksis tidligere i de yrkesforberedende 
utdanningsprogrammene 

• sikre at skoler med yrkesfag har relevant og tidsriktig utstyr 
• stimulere skolen og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler 
• styrke yrkesveiledningen i skolen, og i større grad knytte denne sammen med direkte 

kontakt med næringslivet 
• åpne for prøvetid for unge lærlinger med opplæringsrett for ungdom 
• at Utdanningsetaten skal ha tettere oppfølging av lærebedriftene 
• at Oslo kommune skal gå foran med et godt eksempel, og lage en opptrappingsplan 

for læreplasser i kommunale virksomheter 
• etablere et prøveprosjekt der elever som ikke får læreplass kan få to års praktisk rettet 

opplæring i samarbeid mellom skole og bedrift 
• bygge et kompetansesenter for småfagene i et nært samarbeid mellom skole og 

næringsliv 
• forbedre det kommunale regelverket rundt utlysninger av anbud, slik at det kommer 

tydelig frem at bedrifter som har tatt inn lærlinger har et fortrinn 
 
 
Evalueringer er viktig for å bedre kvaliteten 
Tester i skolen skal først og fremst brukes for å hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge 
opplæringen bedre. Av samme grunn er det viktig å legge til rette for evaluering av lærere, 
og å ha åpenhet om resultatene av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen. 

Venstre vil 
• at skolene skal legge frem årlige, faglige regnskaper for de foresatte, uten å øke den 

totale rapporteringsmengden til lærerne 
• at mappevurdering skal være en sentral del av karakter- og eksamenssystemet 
• at resultatene fra nasjonale prøver først og fremst skal brukes til å kartlegge elevenes 

forutsetninger og behov for tilrettelagt opplæring, og presenteres på en måte som 
gjør at skolenes resultater og utvikling ses i en større sammenheng 

• at skolene legger til rette for at elevene regelmessig kan gi tilbakemeldinger på 
lærere og undervisning 
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Skolen skal være et godt sted å være 
Elever og lærere skal trives på skolen. I Oslo bygger vi nå ett nytt klasserom i uka, og det er 
viktig at en slik vekst ikke går ut over kvaliteten.  

Venstre vil 
• videreføre den systematiske opprustningen av Osloskolen 
• bygge nye skoler for å møte veksten i elevtallet, blant annet nye ungdomsskoler på 

Grünerløkka og i Oslo vest, ny barneskole i lokalene til Berg videregående skole og 
ny 1-10 skole på Sørenga 

• planlegge flere skoleprosjekter, blant annet utvidelse av skolekapasiteten i 
Nordstrand-området, prosjektere nytt skoleanlegg på Tokerud og utrede utbygging på 
Vestli og Årvoll. 

• at skolebygningen på Hersleb rustes opp 
• bygge den nye Berg videregående skole på Sogn, for å skape samlokalisering og 

samarbeid med Universitetet i Oslo  
• sikre at alle bygg- og rehabiliteringsprosjekter er i tråd med programmet FutureBuilt 

(miljøbygg) 
• gjøre skolene til lokale kulturbygg, blant annet ved at nye skolebygg skal ha et felles 

samlingsareal som kan brukes av skolen og det lokale kulturlivet  
• sikre at det lages driftsavtaler for flerbrukshallene som gir idretten gode vilkår, 

samtidig som skolenes behov ivaretas og hallene får en naturlig funksjon i 
lokalmiljøet 

• gi lærerne bedre arbeidsforhold, blant annet ved å stille strengere krav til størrelse og 
kvalitet på lærernes arbeidsrom 

• øke satsningen på skolenes utearealer som arena for trivsel og fysisk aktivitet 
• videreutvikle prosjektene mot rasisme og mobbing, og styrke arbeidet med å 

bekjempe fordommer basert på religion, etnisitet og seksuell legning 
• arbeide for trygge skoleveier, også i indre by 
• praktisere et føre-var-prinsipp ved å redusere unødvendig stråling i og ved skolebygg 

 

Frafallet fra videregående skole må reduseres 
At så mange ungdommer velger å slutte på skolen før de har gjennomført videregående 
opplæring, skaper erfaringsmessig store problemer. De som slutter uten å ha andre former 
for sysselsetting, faller lett utenfor også på andre arenaer. Å redusere frafallet er særdeles 
viktig, og krever stor felles innsats fra stat, kommune, skole og næringsliv. 

Venstre vil 
• gjøre det mulig å velge mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet ved å 

gjeninnføre praktiske valgfag i 8.-10. klassetrinn og forenkle ordningen med 
utplassering i yrkeslivet 

• etablere robuste rådgiverteam på alle skoler, med bred kompetanse innen 
spesialpedagogikk, psykologi og yrkesveiledning 

• legge til rette for at rådgiverteamet også kan fungere som en støtte for lærerne i 
deres arbeid med å tilrettelegge opplæringen 

• styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som 
sliter med ting på eller utenfor skolen 

• ha flere lærere med spesialpedagogisk kompetanse på den enkelte skole 
• forbedre koordineringen mellom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte 

elev 
• styrke satsingen på frivillige organisasjoner som driver med barne- og 

ungdomsarbeid, blant annet gjennom Frifond-ordningen 
• styrke samarbeidet mellom skole og hjem også i den videregående opplæringen 
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Hør mer på elevene 
En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen 
skolehverdag. 

Venstre vil 
• ha fritt skolevalg både i grunnskolen og i videregående opplæring 
• gi elever rett til individuelle studie- og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme 
• sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, driftsstyre og elevene 
• sikre bedre opplæring av elevrådsrepresentantene 
• styrke elevombudets rolle som støttespiller for elevrådene 

 
 

Aktivitetsskolen (SFO) må koordineres bedre med skolen 
Aktivitetsskolen er et lokalt utformet frivillig velferdstilbud, men Oslo kommune bør likevel ha 
en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet. Koordineringen mellom 
skole og SFO bør styrkes. 

Venstre vil 
• sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud 
• stille krav til at SFO-lederne skal ha pedagogisk utdannelse 
• gi gratis SFO-tilbud for familier med lav inntekt 
• innføre søskenmoderasjon i SFO 

 
Barnehagene 
Oslo skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for barn. Gode oppvekstvilkår betyr blant annet 
nok barnehageplasser med høy kvalitet. 
 
Venstre vil 

• sikre full barnehagedekning ved å legge til rette for økt etablering av kommunale 
barnehager, private barnehager og familiebarnehager 

• sørge for et tilstrekkelig antall deltidsbarnehageplasser 
• ha full likestilling av kommunale og private barnehager 
• ha et fleksibelt tilbud til foreldre som ikke ønsker en ordinær barnehageplass 
• utvide tilbudet om fleksible åpningstider i barnehagene kombinert med regler om 

maksimal oppholdstid, for å lette hverdagen til foreldre med skift- eller turnusarbeid 
• styrke tilbudet av barneparker og åpne barnehager 
• overføre ansvaret for de gamle barneparkene til bydelene, oppgradere dem og gjøre 

dem om til moderne lekeplasser i parkene de ligger i 
• innføre et mer rettferdig og mindre byråkratisk inntakssystem som omfatter alle 

offentlige finansierte barnehageplasser 
• at tilbud om barnehageplass blir gitt fortløpende gjennom hele året 
• sikre søsken plass i samme barnehage 
• sørge for at vi får flere utdannede førskolelærere, blant annet ved å utvide tilbudet om 

etter- og videreutdanning 
• stille strengere krav til vandelsattest for de ansatte i barnehagene 
• sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn gjennom differensiere 

barnehagepriser etter foreldres inntekt  
• gi gratis kjernetid til utvalgte grupper som virkemiddel i integreringen 
• sikre kompetanseheving for alle ansatte i barnehagen og språkopplæring av ansatte 

med dårlig norskkunnskaper 
• at den enkelte barnehage gis tillit til å utvikle egenart og pedagogisk profil 
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Kultur 
Det offentlige skal stimulere og oppmuntre til bred kulturell aktivitet og sikre frihet og 
uavhengighet. 
 
Kultur for alle 
Venstre vil at alle skal ha mulighet til gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, 
funksjonsevne eller andre ytre faktorer. En liberal kulturpolitikk sikrer kunstnerens frihet, 
innbyggernes valgfrihet samt kulturell bredde og kvalitet i flest mulige kulturuttrykk. 
 
Venstre vil 

• øke ressursene til kultursektoren, og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner 
• organisere det kommunale kulturarbeidet slik at alle arrangører som henvender seg til 

kommunen kan få ordnet alle praktiske spørsmål på ett sted 
• styrke kunstnerens frie rolle 
• prioritere kultur- og idrettstilbud til barn og unge 
• styrke arenaer for barn og unge der det er rom for de som ønsker et alternativ til 

organiserte aktiviteter 
• styrke arbeidet med Oslo som friby for forfulgte kunstnere 

 
 
Idrett for alle 
Oslo skal ha gode anlegg for både breddeidrett og idrett på elitenivå. Kommunen skal legge 
til rette for fysisk utfoldelse og aktivitet for alle innbyggere. 
 
Venstre vil 

• prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett 
• tilrettelegge flere isflater for skøytelek og bandy 
• bygge flere flerbrukshaller, i tilknytning til skolene og på Leirskallen, Lambertseter, 

Årvoll, Korsvoll og Dælenenga stadion 
• sørge for at skoler skal kunne benytte kommunale idrettshaller på dagtid, uten å 

betale for det 
• prioritere nye svømmeanlegg på Røa, Rommen og i Nordre Aker, og få på plass en 

plan for oppussing og vedlikehold av eksisterende skolebad  
• etablere et svømmeanlegg med internasjonale mål i Oslo 
• sette ned billettprisene på Oslo-badene 
• regulere inn et pirbad på Filipstad 
• etablere robaner i Bestumkilen 
• ferdigstille Voldsløkka idrettspark, inkludert landhockeybane med internasjonale mål 

og fullføre det andre kombinasjonsanlegget kunstgress/is på Gressbane Fase 2   
• legge til rette for ferdigstilling av Vålerenga stadion på Valle 
• etablere cricketbane med internasjonale mål 
• rehabilitere Jordal idrettsanlegg 
• fortsette satsingen på kunstgressbaner over hele byen 
• utvide, ruste opp og utvikle eksisterende skiidrettsanlegg, herunder Skullerud 

skianlegg og Lillomarka skianlegg 
• ta initiativ til at Sonia Henies ishall bygges gjennom offentlig privat samarbeid 
• legge til rette for å bygge ridehus i tilknytning til rideskolen på Nordtvet Gård 
• sørge for god skilting til idrettsanlegg og turveier 
• søke om en prøveordning for profesjonelle konkurranser innen fullkontaktskampsport 
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Allsidige bibliotek 
Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur og bidra til å styrke demokratiet ved å 
sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være en arena for integrering, ved å bevare 
og formidle norsk kulturarv samtidig som det gir alle som kommer til Oslo fra andre land 
muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet. 
 
Venstre vil 

• sikre at det nye hovedbiblioteket står ferdig i Bjørvika innen 2015, og at det lever opp 
til visjonen om ”verdens beste bibliotek” 

• opprette nye lokalbibliotek i Nordre Aker og Ullern 
• opprette flere nærbibliotek i samarbeid med skoler og andre lokale institusjoner 
• gjøre lokalbibliotekene til mer attraktive møteplasser ved å utvide åpningstidene 
• gi biblioteket mer ressurser til formidling av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi 
• gi biblioteket flere og mer tydelige oppgaver i integreringsarbeidet 

 
 
Museene skal styrkes 
Munch-samlingen, Vigeland-samlingen og Stenersen-samlingen er unike i internasjonal 
sammenheng. Venstre vil sikre disse samlingene en tydelig plass i byens kulturliv. 
 
Venstre vil 

• gi Munch- og Stenersen-samlingen et moderne museumsbygg i Bjørvika, og gjøre 
museet til en internasjonal møteplass for kunst og kultur 

• gi museene mer ressurser 
• gi museene en friere stilling innenfor den kommunale forvaltningen 
• ha gratis museer hele året 
• ruste opp Vigelandsparken og -museet 
• etablere et nært samarbeid med de statlige museene i Oslo  
• gå inn for at Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseets nåværende bygg blir brukt til 

kunst- og kulturarbeid  
• være en pådriver for bygging av nytt Veksthus på Tøyen   
• etablere nye og spennende publikumsrettede tilbud i det nåværende Munch-museet 
• utvide Middelalderparken, sikre sammenhengen mellom Ruinparken og 

Middelalderparken, reetablere Oslo torg og la området bli en ramme for arbeidet med 
å skape identitet og historisk forståelse 

• bygge kulturhistorisk museum i Bjørvika og la vikingskipene bli værende på Bygdøy 
• etablere et Wergelands-senter i ”Grotten” i Wergelandsveien før grunnlovsjubilèet i 

2014 
• fremme Oslos kulturtilbud og kunstnere internasjonalt 

 
 
Festivalbyen 
Oslo skal fortsatt være den ledende musikk- og festivalbyen i Norden. Ved å legge til rette for 
et nært samarbeid mellom institusjoner, organisasjoner, private aktører og kommunen, vil 
festivalene få muligheter til utvikling og utprøving av nye ideer.  
 
Venstre vil 

• fortsette satsingen på et bredt festivaltilbud i Oslo 
• gi støtte til scener som gir nye artister en mulighet til å vise seg fram 
• at kommunen ikke skal styre innholdet i kulturtilbudet, men stimulere profesjonelle og 

amatører til å bruke sin kreativitet til å skape bredde og mangfold 
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Møteplasser 
Kulturlivet trenger mange og gode møteplasser. 
 
Venstre vil 

• lage en strategi for å skaffe flere lokaler til atelierer, verksteder og øvingslokaler ved 
at flere kommunale bygg blir klassifisert som kulturbygg med rimelige leievilkår for 
kunstnere og kulturarbeidere 

• ha driftsplaner for alle kulturbygg for å bidra til fornyelse og større aktivitet 
• ha et kunstnerstyrt hus på Olaf Ryes plass 2 
• avklare fremtidig bruk av Kunsthøgskolens gamle lokaler i Ullevålsveien 
• ta vare på og utvikle Aker-gårdene 
• finne et egnet bygg til Volapük 
• ha ny kino i Groruddalen og i Skøyen-området 

 
 
Samspillet mellom kultur og byutvikling 
Oslo skal, i tillegg til å satse på bredde og mangfold, også profilere seg sterkere på områder 
der kultur kan spille en rolle for å løfte frem byen internasjonalt. Slike områder er design, 
arkitektur og bymiljø. 
 
Venstre vil 

• at kulturpolitiske prioriteringer skal veie tyngre i arbeidet med byens utvikling 
• lage en samlet plan for kunst i det offentlige rom, som åpner for et tettere samarbeid 

med kunstnerne om utforming av ny bebyggelse, oppgradering av gater og plasser 
• bruke Oslos vennskapsavtaler med andre byer som grunnlag for en mer systematisk 

kulturutveksling 
• arbeide for at arkitekturtriennalen skal få en sterk internasjonal posisjon 

 
            
Integrering 
Oslo skal være en by for alle. Det er en ressurs at mange innbyggere i Oslo har en 
internasjonal bakgrunn. Et liberalt utgangspunkt er at integrering er en gjensidig prosess og 
de to viktigste veiene til god integrering går gjennom skolen og arbeidslivet. 
 
Skolen som arena for integrering 
Fire av ti elever i Osloskolen er minoritetsspråklige, og elevene har bakgrunn fra nærmere 
150 land. Det å gi alle elever et godt og likeverdig skoletilbud, er et viktig tiltak for å bedre 
integreringen. Samtidig er det viktig å utnytte de ressursene som ligger i å ha en 
internasjonal elevgruppe. 

Venstre vil 
• at Osloskolen skal være tydelig i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, 

likestilling, ytringsfrihet og respekt for andre 
• at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får flere lærere per 

elev, utvidet leksehjelpsordning og utvidet skolehelsetjeneste 
• opprette en inspektørstilling med ekstra ansvar for å ivareta samarbeidet mellom 

hjem og skole, og for å skape uformelle nettverk i nærmiljøet som kan stimulere til 
elevenes språkutvikling og integrering 

• gi tilbud om norskopplæring til foresatte 
• utvide norskopplæringen til elever som ikke har norsk som morsmål 
• at elever som kommer til Oslo uten fullført grunnskole, ikke overføres fra 

mottaksklassene til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok til å dra nytte 
av undervisningen 

• gi lærere i Oslo tilleggsutdannelse i flerkulturell forståelse og kommunikasjon 
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• finne gode løsninger for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn 
• sikre fritt skolevalg for alle, og ikke tvangsflytte elever for å utjevne andelen 

minoritetsspråklige elever mellom skolene 
• arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i undervisningen  
• ha et strengt regelverk og god oppfølging ovenfor familier som tar barna sine ut av 

skolen 
• se nærmere på hvordan vi kan utnytte ressursene som ligger i å ha internasjonale 

skoler, og hvordan dette kan utnyttes i undervisningen og i arbeidet med å gjøre 
skolene mer attraktive 

 
Enklere vei til arbeid og studier 
For mange er arbeidsplassen den viktigste sosiale arenaen utenom familien. Det private 
næringsliv har en langt høyere andel med minoritetsbakgrunn enn offentlig sektor.  
 
Venstre vil 

• gjøre Oslo kommune til en offensiv arbeidsgiver overfor minoriteter gjennom en 
bevisst holdning til rekruttering og ansettelser 

• at kommunen skal hjelpe innvandrere til å komme raskt i jobb 
• ta initiativ til en mentorordning i arbeidslivet for høyt utdannede innvandrere på vei ut i 

arbeidslivet 
• at Oslo søker om prøveprosjekt for mer bruk av midlertidig ansettelse for å gjøre 

arbeidsgivers risiko ved ansettelser mindre enn i dag 
• gjennomgå kravene for godkjenning av videregående og høyere utdanning slik at det 

blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land 
• ta initiativ til nettverksbygging for studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene i 

Oslo for å gi minoriteter lettere inngang til arbeidslivet 
 
Deltagelse i samfunnslivet 
Språk og gjensidig kulturforståelse er nøkkelen til integrering. Deltakelse i frivillige 
organisasjoner er en viktig fellesarena for språkutvikling og integrering. Vi må sikre alle like 
muligheter til å ta del i samfunnslivet. 
 
Venstre vil 

• styrke frivillige organisasjoner som retter arbeidet sitt både mot minoriteter og 
majoritetsbefolkningen 

• ta initiativ til en gjennomgang av opplæringstilbudet for alle som får fast opphold i 
Norge, både i forhold til norskopplæring og yrkeskvalifisering 

• at Oslo skal ta sitt ansvar for å bosette flyktninger 
• øke støtten til bydeler med høy andel minoritetsspråklige barn til økt pedagogtetthet 

og til rekruttering av førskolelærere og fagpersoner med spesialpedagogisk 
kompetanse innenfor flerkulturell pedagogikk 

• fortsette satsingen på ”Oslo Sør”-midlene for Søndre Nordstrand med sikte på 
målrettet satsing på forebyggende barne- og ungdomsarbeid og bedre integrering. 
Bydelen må gis bedre mulighet til å avgjøre bruken og innretningen på midlene. 
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Den trygge byen 
For Venstre betyr trygghet at vi vil bekjempe kriminalitet, men det betyr også at vi skal skape 
trygge rammer for byens innbyggere gjennom ulike faser i livet. Du skal føle trygghet for at 
kommunenes tjenester holder den kvalitet den skal. Oslo skal være en by der vi tar vare på 
hverandre.  

For Venstre står retten til å kunne bevege seg fritt uten å bli overvåket, høyt. Venstre vil 
begrense ytterligere overvåkning av byens borgere. Sikre at overvåkningen av byens 
innbyggere holdes på et minimumsnivå. 

Kriminalitetsbekjempelse 
Oslos borgere skal kunne føle trygghet for sitt hjem og sin eiendom og Oslos gater og byrom 
skal være trygge. Venstre mener det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet og ønsker 
ikke en utvikling der andre overtar politiets oppgaver. 
 
Venstre vil 

• ha flere politifolk i hovedstaden, slik at politiet kommer tilbake i gatene 
• arbeide for at politiets ordenstjeneste får en god karriere både når det gjelder lønn og 

kompetansebygging 
• jobbe for at Oslo kommune får mulighet til å delta i finansieringen av Oslo-politiet, for 

økt innsats utover det staten finansierer 
• gi politiet mest mulig frihet i organiseringen av sitt arbeid 
• bruke kommunalt ansatte nærmiljøvakter i utsatte områder og i tidsavgrensede 

perioder, der disse kan skape trygghet ved sitt nærvære 
• styrke politirådet og politiutvalget der politiet, politikere og interessegrupper 

samarbeider om å utarbeide gjensidige forpliktende handlingsplaner 
• sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede 
• sørge for at byens gater og rom blir godt opplyste 
• skjerpe kravene og innføre avgift for å ha overvåkningskameraer 
• gå imot et forbud mot tigging og innføring av “tiggerbevis” 

 
 
En trygg barndom 
Alle barn skal få muligheten til en trygg oppvekst i Oslo. Venstre vil gjennomføre tiltak som 
kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre et godt helsetilbud for barn og 
unge. 
 
Venstre vil 

• målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet 
• legge til rette for mer bruk av familierettede tiltak i regi av Familievernkontorene 
• styrke barnevernet ved å øke kapasiteten og sikre kompetanseutvikling 
• bygge ut barnevernets oppfølgingstjeneste for ungdom, som barnevernet 

tidligere har hatt omsorg for 
• sikre at alle fosterbarn har en kvalifisert tilsynsfører 
• bygge ut helsetjenester rettet mot ungdom også i nært samarbeid med skolen 
• sette helsestasjonene i bedre stand til å drive aktivt forebyggende arbeid 
• fjerne køene innenfor ungdomspsykiatrien 
• etablere nettverkshus for barn som er eller har vært i barnevernets omsorg 
• styrke bydelenes arbeid mot ungdomskriminalitet ved å gi mer ressurser til Salto- 

koordinatorenes arbeidsområde og forsterke samarbeidet mellom skole, barnevern 
og politi 

• iverksette flere bomiljøprosjekter og ta i bruk erfaringene fra Bydel Alnas 
prosjekt ”Bo sammen” 

• styrke det lokale kulturarbeidet, spesielt gjennom ungdomsklubbene 
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• styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, ressurssentre og andre 
viktige aktører på området 

• videreføre gatemeglingsprosjektet og gi alle elever innføring i konfliktløsning 
• styrke arbeidet med å forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler 
• ta initiativ til temakurs for foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn om spesielle 

utfordringer de har som foreldre i bysamfunnet 
• utarbeide tiltakspakke for å gjøre Oslo indre by mer barnevennlig 
 

 
God alderdom 
Den eldre delen av befolkningen i Oslo vokser raskt. Mange eldre har god helse og kan 
leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen disse 
representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og 
som i større grad fanger opp at eldre har ulike ønsker og behov. 
 
Venstre vil 

• gi ansatte mulighet til å arbeide til de er 70 år i kommunen 
• at Oslo kommune skal legge til rette for at eldre arbeidstakere kan få 

arbeidsoppgaver ut over ordinær pensjonsalder når de ønsker det 
• arbeide aktivt i bydelene for å sikre seniorsentre og frivillighetssentraler  
• utvikle samarbeidet med organisasjoner som legger til rette for en aktiv og 

meningsfylt alderdom 
• gjøre det enkelt å alderstilpasse egen bolig 
• bygge ut hjemmetjenestene slik at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de 

har muligheter til det 
• la eldre og andre brukere selv kunne velge leverandør av hjemmetjeneste 
• bygge ut 1000 nye Omsorg +, bemannede omsorgsboliger, i alle bydeler 
• gi eldre som trenger det plass på sykehjem og bygge 150 nye sykehjemsplasser i 

perioden 
• tydeliggjøre inntakskriteriene, slik at de lett kan forstås av eldre og deres familier 
• at beboere på sykehjem skal få større valgfrihet og kunne bestemme mer over egen 

hverdag 
• sikre at alle som ønsker det får enerom på sykehjem 
• opprette flere spesialplasser og dagsentre for mennesker med Alzheimer og andre 

demenssykdommer 
• styrke den medisinske og helsefaglige kompetansen ved sykehjemmene 
• legge til rette for et økende antall fra ulike minoriteter som trenger sykehjemsplass 
• bygge en ny rehabiliteringsenhet som kan gi service til alle byens sykehjem 
• skape et kompetansemiljø for geriatri i Oslo, som også følger opp bydelene 
• gi sykehjemmene større selvstyre og bygge ned den sentrale 

sykehjemsadministrasjonen 
• støtte arbeidet for at eldre ikke skal bli utsatt for vold i hjemmet eller i institusjoner 
• legge til rette for at både kommunale, ideelle og kommersielle aktører kan ta 

oppgaver i omsorgssektoren, og at kommunen tar et aktivt lederskap i dette 
samarbeidet 

 
 
 

Rusomsorg 
Bruk av rusmidler er et stort sosialt problem, og vi må arbeide systematisk med å forebygge 
at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusavhengighet skal 
få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter 
av virkemidler. 
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Venstre vil 

• samarbeide med politiet og helsevesenet for å fjerne de åpne salgsstedene for 
narkotika i Oslo 

• sikre en sammenhengende behandlingskjede fra akuttavrusning til rehabilitering 
• videreutvikle Ruspolitisk plan slik at den gir et tydelig ansvar for det forebyggende 

arbeidet i bydelene, skolen og andre instanser  
• samarbeide med spesialhelsetjenesten om å sikre nok plasser for akuttavrusning slik 

at køene fjernes 
• sørge for at alle som har vært til avrusning umiddelbart får tilbud om videre 

behandling innen 24 timer 
• ha en god og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter 
• at alle rusavhengige skal ha tilbud om en individuell plan 
• bygge opp lavterskeltilbudet ”LASSO” for utdeling av buprenorfin (Subutex med mer) 
• utvide lavterskel helseomsorg med døgnåpent sprøyterom og mulighet for bruk av 

andre stoffer enn kun heroin på sprøyte, for eksempel piller 
• søke om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne 
• sikre egnet behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært 

samarbeid med psykiatrien 
• opprette en ny institusjon med medikamentfritt tilbud for overgang til et rusfritt liv etter 

modell av Stensløkka 
• styrke utdanningstilbudet gjennom Kirkeveien videregående skole og ved å gi et 

bredere tilbud om yrkesutdanning 
• at kommunen samarbeider med ideelle organisasjoner og private institusjoner for å 

løse oppgaver i denne sektoren 
• videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner 
• heve kompetansen i alle deler av det kommunale apparatet og sikre god dekning av 

ambulerende team 
• styrke arbeidstreningstilbudet for de som trenger det 
• styrke helsetilbudet, også innen tannhelse 
• sørge for tilstrekkelig mange tilrettelagte boliger med nødvendig tilsyn 
• at det må legges til rette for en egen sykehjemsavdeling for rusavhengige 

 
 
Psykisk helse 
Mange sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for 
hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Frivillige institusjoner er en ressurs som 
kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for de som trenger sosial 
kontakt, støtte og oppfølging. 
 
Venstre vil 

• sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien  
• avskaffe køene i barne- og ungdomspsykiatrien 
• gjennomføre en storstilt kompetanseheving hos alle ansatte som arbeider med 

psykisk helse 
• sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen 
• sikre at alle får tilbud om en individuell plan 
• utvide samarbeidet med frivillige organisasjoner som Link Oslo om etablering av 

selvhjelpsgrupper og andre støttetiltak 
• sørge for bedre oppfølging av pårørende i samarbeid med organisasjoner og andre 
• gjøre forsøk med ACT-team innen for bydelspsykiatrien 
• støtte Fontenehusenes arbeid 
• sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om 

dette 
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Innsats mot fattigdom 
Til tross for at vi har hatt en sterkt og langvarig velstandsutvikling, er det stadig 
enkeltmennesker og familier som er fattige. Oslo må ta et større ansvar på dette området. 
 
Venstre vil 

• utvide tilbudet om arbeidstrening/voksenopplæring ved å styrke innsatsen i Oslo 
Voksenopplæring, Quo Vadis og arbeidstreningsbedriftene 

• gi alle som trenger tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i 
utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen 
livssituasjon 

• sørge for gode og trygge boforhold og fortsette innsatsen for å pusse opp de 
kommunale leilighetene 

• spre den kommunale boligmassen i Oslo 
• ta initiativ til et samarbeid med boligkooperasjoner og boligstiftelser for å bygge flere 

rimelige utleieboliger 
• utvide bruken av kommunal bostøtte til de som leier privat  
• at barnefamilier skal få tilbud om bolig i ordinære boligområder 
• sørge for at bydelene tilbyr god gjeldsrådgivning 
• bygge flere spesialtilpassede boliger for vanskeligstilte 
• sikre gode lavterskeltilbud for mennesker som lever av prostitusjon og god oppfølging 

av dem som vil ut av prostitusjon 
 
Verdig hverdag   
Mange mennesker trenger for kortere eller lengre periode, av helsemessige årsaker, mer 
hjelp av kommunale tilbud. Det er viktig å ha frihet til å styre livet selv, og så langt det er 
mulig ha en helt alminnelig hverdag. 
 
Venstre vil 

• ha fritt brukervalg i BPA, hjemmesykepleien og praktisk bistand 
• sikre en god BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent) 
• sikre gode muligheter for tilrettelagte arbeidsplasser 

 
Bedre folkehelse                                                                                
Usunn livsstil fører til at mange mennesker får helseproblemer som bidrar til at de faller ut av 
arbeidslivet, opplever økonomiske vansker og i mange tilfelle også får en lavere levealder. 
Venstre vil at Oslo kommune skal føre en mer aktiv folkehelsepolitikk. 
 
Venstre vil 

• at alle bydeler skal ha en folkehelsekoordinator, som skal bidra til å forebygge 
utviklingen av livsstilssykdommer 

• at alle bydeler skal ha en folkehelseplan som skal bidra til å utvikle en god 
helseatferd og hindre tilbakefall 

• gjennomføre et systematisk informasjonsarbeid overfor alle deler av befolkningen 
• ha bedre samarbeid med helsestasjonene og skolehelsetjenesten for å forhindre 

overvekt hos barn 
• styrke svangerskapskontrollen og skape mulighet for oppfølging i hjemmet  
• gi informasjon til gravide om riktig kosthold for å forebygge diabetes både hos mor og 

barn 
• legge mer til rette for fysisk aktivitet for innbyggere i alle aldre 
• følge opp ”handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile – for 

mangfold og likeverd (2006-2009)” med en evaluering og påfølgende ny 
handlingsplan, hvor det spesielt legges vekt på tiltak for å motarbeide dobbel 
diskriminering 


