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En liberal bydel 1 

Venstres visjon er at Bjerke skal være en god bydel å bo og vokse opp i, uavhengig av hvor man 2 
kommer fra og hvor i bydelen man bor. Vi skal legge til rette for nyskaping og ta vare på bydelens 3 
miljø, natur og historiske særpreg. Målet er å skape en grønn, raus og liberal bydel og by. 4 
 5 
Venstre står for liberale verdier. Vi ønsker oss en mangfoldig bydel med plass til alle. Å være liberal 6 
betyr også at vi vil kjempe for dine rettigheter og din personlige frihet. Vi ønsker å være et nært og 7 
lyttende ombud for bydelens innbyggere og er opptatt av åpenhet i prosesser. Det skal være mulig og 8 
enkelt for innbyggere i alle aldre å påvirke beslutninger.  9 
 10 

Kapittel 1: Utdanning og oppvekst 11 

Vår aller viktigste oppgave er å sikre at barna våre får en god oppvekst, kan realisere sine talenter og 12 
mestre sitt eget liv. For oss betyr det å sikre gode barnehager og skoler, gode nærmiljøer og 13 
ordninger som gir alle mulighet til å delta i idretts- og aktivitetstilbud - uavhengig av familiens 14 
bakgrunn eller inntekt.  15 
 16 

Skole 17 

Venstre vil ha en skole hvor hva du lærer er viktigere enn hvordan, og der skolen sikrer like 18 
muligheter for alle barn. Det krever at man tilpasser undervisningen til hver enkelt elevs 19 
utgangspunkt, interesser og ferdigheter og ikke motsatt. Det forutsetter også at lærere og 20 
skoleledere har riktig og oppdatert kompetanse.  21 
 22 
En tilgjengelig skolehelsetjeneste spiller en avgjørende rolle i bydelens helsefremmende og 23 
forebyggende arbeid blant barn og unge.  24 
 25 
Bjerke Venstre vil: 26 

• Beholde fritt skolevalg 27 

• Jobbe for at det bygges et nytt og moderne skolebygg som erstatning for Refstad skole 28 

• Øke antall helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten slik at vi oppfyller 29 
bemanningsnormen 30 

• Rekruttere fysioterapeuter til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å styrke det 31 
systematiske helsefremmende og forebyggende arbeidet 32 

• Integrere psykologtjenester i skolehelsetjenesten i alle bydelens ungdomsskoler 33 

• Tilby praksisplasser for helsesykepleiere under utdanning for å styrke rekruttering til 34 
bydelens tjenester 35 

 36 

Barnehage 37 

Ingen familier er like, og vi har forskjellige behov. Barnehager skal være til for barna. Nok 38 
barnehageplasser av høy kvalitet innen rimelig avstand er det som er viktig, ikke hvem som driver 39 
eller eier barnehagene. Venstre ønsker å legge til rette for utbygging av både private og kommunale 40 
barnehageplasser, med strenge krav om kvalitet. Tilstrekkelig med kompetente ansatte, tilstrekkelig 41 
voksentetthet, gode uteområder og variasjon i aktivitetstilbudet til barna er viktig for å sikre høy 42 
kvalitet på barnehagene våre. 43 
 44 
Bjerke Venstre vil: 45 

• Øke andelen ansatte med formell kompetanse gjennom rekruttering, tilbud om 46 
praksisplasser og utdanningsstillinger  47 

• Oppfylle bemanningsnormen 48 
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• Videreutvikle ordninger med vikarpool i bydelen, for å sikre tilgang til kvalifiserte og kjente 49 
vikarer, og sikre tilstrekkelig voksentetthet også ved kortvarig sykefravær 50 

• Legge til rette for at flere barnehager utvikler ulike tilbud, slik at foresatte kan velge 51 
barnehageplass basert på barnehagens profil  52 

• Videreføre arbeidet med en generell oppgradering av uteområdene og lekeapparatene i 53 
bydelens barnehager 54 

• At barnehagen skal være en arena som inspirerer til miljøbevissthet hos barn og foresatte 55 
 56 

Forebyggende arbeid for barn og unge 57 

Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og handler langsiktig. Forebyggende arbeid 58 
fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men på å fremme sunne barn og unge som er i stand til 59 
å mestre livet.  60 
 61 
Venstre vil føre en barnevernspolitikk som setter barnets beste og barns medbestemmelsesrett i 62 
sentrum. En politikk som skaper tillit mellom foresatte, barn og barnevernet og som sikrer alle 63 
parters rettssikkerhet. 64 
 65 
Bjerke Venstre vil: 66 

• Ta initiativ til at bydelen og byen tar i bruk verktøy for systematisk samarbeid om tilbudet 67 
rettet mot barn og familier, for eksempel Bedre tverrfaglig innsats  68 

• Videreføre og styrke den forebyggende innsatsen i bydelens barnevernsarbeid 69 

• Jobbe for en god flerkulturell forståelse i barnevernet 70 
 71 

En bydel for studenter 72 

Oslo er en attraktiv studentby. Venstre vil i bystyret jobbe for å få ny store utdanningsinstitusjoner til 73 
Groruddalen. Studenter er en verdifull ressurs for bydelen, og en viktig rekrutteringsarena for 74 
arbeidskraft for offentlige og private virksomheter i bydelen.  75 
 76 
Bjerke Venstre vil: 77 

• Legge til rette for at studenter som er bosatt i bydelen har et helhetlig offentlig 78 
tjenestetilbud på linje med andre innbyggere 79 

• Tilby studierelevante deltidsjobber og praksisplasser knyttet til bydelens tjenestetilbud 80 

• Bidra til gode vilkår for studentkultur og studenttilbud 81 

• Jobbe for å etablere bysykkelstativ i tilknytning til bydelens studentboliger 82 

• Tilby flere studierelevante praksisplasser i bydelen 83 

Kapittel 2: Nærmiljø 84 

Nærmiljø og lokalsamfunn må utvikles slik at de legger til rette for aktivitet og deltakelse for alle, 85 
både barn og barnefamilier, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Omgivelsene må gi 86 
mulighet for allsidig aktivitet, sosialt samvær og være utformet slik at de er tilgjengelige for alle.  87 
 88 
Bjerke Venstre vil: 89 

• Videreføre områdeprogrammene i bydelen og styrke arbeidet med gode nærområder 90 

• At bymiljøetaten og bydelen tar i bruk verktøy som barnetråkk og eldretråkk for å kartlegge  91 
unge og eldres bruk av nærmiljø og deres ønsker om forbedringer 92 

• Videreføre oppgradering av lekeplasser og sosiale møteplasser i bydelen, og stille krav om at 93 
nye parker er universelt utformet og legger til rette for allsidig aktivitet 94 

• At bydelens samarbeid med de ulike skolenes FAU om natteravning styrkes og videreføres 95 

• At bydelen gjennom sitt tjenestetilbud skal være tydelig tilgjengelig på bydelens skoler, 96 
avhengig av den enkelte skoles utfordringer og behov 97 
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• Videreføre bydelens arbeid for å sikre trygge skoleveier og ferdselsårer for gående og 98 
syklende 99 

• Jobbe for at bydelen selv skal kunne påvirke vintervedlikehold som brøyting av fortau med 100 
mer 101 

 102 
 103 

Kapittel 3: Kollektiv og samferdsel 104 

Venstre vil føre en moderne miljø- og samferdselspolitikk for byen og bydelen som kan bidra til at 105 
flest mulig ser kollektivtrafikk, gange eller sykkel som førstevalg for reiser internt i bydelen og på 106 
tvers av Oslo. Vår visjon er å skape en by der det er lett for deg å ta miljøvennlige valg, der vi tar vare 107 
på det biologiske mangfoldet og reduserer klimagassutslippene kraftig. 108 
 109 

Kollektivtransport 110 

Venstre vil være en garantist for at kollektivtrafikken i Oslo skal være rimelig, ha hyppige avganger og 111 
nå ut til flest mulig. Vårt mål er at all trafikkvekst i Oslo skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Da må 112 
vi prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nyttetransport foran privatbilisme. 113 
 114 
Bjerke Venstre ønsker en løsning med trikk til Tonsenhagen, men ikke for enhver pris. Det er en 115 
forutsetning at det lages gode løsninger for myke trafikanter adskilt fra trikkens trasé, og at ny 116 
trikkepark med nye, moderne og lettere trikker er på plass før et trikketilbud etableres på denne 117 
strekningen.  En trikkeløsning skal utformes slik at den gir gode kollektivruter til hele bydelens 118 
befolkning. 119 
 120 
Bjerke Venstre vil:  121 

• Prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nyttetransport foran privatbilisme 122 

• Bedre fremkommelighet for trikk og buss, blant annet gjennom å begrense gateparkering og 123 
gjennomkjøring 124 

• Jobbe for løsninger for innfartsparkering ved større knutepunkt, for å sikre bedre lokal 125 
fremkommelighet og mindre gjennomkjøring og trafikkbelastning i bydelens boligområder  126 
 127 

 128 

Gående, syklister og biler 129 

Venstre vil at det skal bli enklere å reise til fots og med sykkel i byen og bydelen. For å redusere 130 
trafikkbelastningen i Groruddalen vil Venstre i bystyret blant annet jobbe for å realisere 131 
Fossumdiagonalen og nedgradere riksvei 4.  132 
 133 
Bjerke Venstre vil:  134 

• Prioritere gående, syklende og myke trafikanter i utbygging og bydelsutvikling 135 

• Prioritere brøyting og strøing av fortau, gangveier, gågater og sykkelveinettet 136 

• Etablere vedlikeholdstasjon for sykkel i bydelen 137 

• Etablere sykkelstativ på alle T-banestasjoner og større bussholdeplasser, og jobbe for at det 138 
etableres bysykkelstativ utenfor ring 3 139 

• Sikre at det etableres tilstrekkelig sykkelparkering for både elever og ansatte ved bydelens 140 
skoler  141 

• Legge til rette for ladestasjoner for elsykler i samarbeid med lokalt næringsliv 142 

 143 
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Klima og miljø 144 

Oslo skal gå foran som et godt eksempel på hvordan det er mulig å redusere klimagassutslipp 145 
samtidig som byen blir bedre å bo i. Venstre tror at løsningen på klimaproblemene 146 
ligger i å ta i bruk ny teknologi og gjøre det enklere å velge miljøvennlig. 147 
 148 
Bjerke Venstre vil:  149 

• At bydelens bilpark skal være utslippsfri og at alle bydelens etater og virksomheter skal være 150 
miljøsertifisert 151 

• Videreføre satsningen på bruk av sykkel og innføre elsykkel for virksomhetenes bydelsinterne 152 
transport 153 

• Verne Marka, verne dyrelivet og stimulere til et aktivt friluftsliv for alle 154 

• Samarbeide med lokale turlag og historielag om å kartlegge og tilgjengeliggjøre kulturminner 155 
i Marka 156 

• Beskytte truede arter gjennom skjøtsels- og vernetiltak, og bekjempe fremmede, skadelige 157 
arter 158 

• Ta i bruk alternativer til mikroplast på kunstgressbaner med sikte på å fase ut all bruk av 159 
mikrogranulat 160 

• Ivareta og vedlikeholde grøntarealer i bydelen slik at disse beholder sin egenart 161 

• Sikre godt vedlikehold av fontener, parkmøbler, trapper, stier og lekeplasser i bydelsparkene 162 

• Plante bie- og humlevennlige planter i grøntområder 163 

• Legge til rette for urbant landbruk, inkludert birøkting 164 

• Jobbe for økt antall parkeringsplasser for el-bil i bydelen, og tilrettelegge for dette i nye og 165 
eksisterende borettslag 166 

 167 
 168 

Kapittel 4: Kultur, frivillighet og næring 169 

Venstre ønsker at alle skal kunne delta i kulturlivet og idretten. Venstre vil støtte opp om mangfoldet 170 
av tilbud i bydelen og legge til rette for samspill mellom kultur og næring. 171 
 172 

Kultur, frivillighet og idrett 173 

Idrett og kultur skaper fellesskap, samhold og avbrekk fra hverdagen. Venstre vil støtte mangfoldet 174 
og bredden i bydelens tilbud, og samarbeide med frivillige krefter for å gjøre tilbudet tilgjengelig for 175 
alle som vil være med.  176 
 177 
Bjerke Venstre vil:  178 

• Stille kommunale bygg og plasser til rådighet for kulturarrangementer 179 

• At alle skoler skal være tilgjengelig for lokalt kulturliv på kveldstid 180 

• Gi ungdom helt opp til 18 år et godt og variert fritidsklubbtilbud i bydelen, i form av blant 181 
annet biblio, øvingslokaler for musikk, e-sport-tilbud, m.m. 182 

• Videreføre frivillighetsmidlene  183 

• Videreføre samarbeidet med bydelens idrettslag for å sikre et inkluderende aktivitetstilbud 184 
for alle bydelens barn  185 

• Etablere samarbeid med korps etter modellen for samarbeid med bydelens idrettslag 186 

• Videreføre og videreutvikle bydelens utlånsordninger for utstyr og samarbeid med skolene 187 
 188 
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Næring 189 

Næringspolitikken i Bjerke skal legge til rette for gode og sikre arbeidsplasser, og at du enkelt skal 190 
kunne skape en arbeidsplass for deg selv og andre. Venstres næringspolitikk skal være moderne og 191 
næringsnøytral. 192 
 193 
Bjerke Venstre vil: 194 

• Tilby kurs og undervisning om ungt entreprenørskap ved alle bydelens ungdoms- og 195 
videregående skoler  196 

• Sørge for at håndverkere, varelevering og andre næringsdrivende skal kunne operere i hele 197 
bydelen, blant annet ved gratis parkering for håndverkere på oppdrag 198 

• Oppmuntre til et sunt og framtidsrettet gründermiljø i bydelen 199 
 200 

Kapittel 5: Byutvikling 201 

Venstre ønsker en moderne og miljøvennlig byutviklingspolitikk som kombinerer utvikling av nye 202 
områder med vern av de kvalitetene som finnes i bydelen i dag. Alle utbygginger må derfor først og 203 
fremst vurderes ut fra om de tilfører bydelen nye kvaliteter i arkitektur, miljø og byutvikling. 204 
 205 
Bjerke Venstre vil:  206 

• Sørge for at de nye områdene bygges ut med variert arkitektur, mangfoldige kultursteder og 207 
utadrettet tilbud i 1.etasjene 208 

• Sikre nok areal til skoler, barnehager og andre sosiale og kulturelle tilbud i nye områder 209 

• Bevare småhusområdene i bydelen, og være restriktive med dispensasjoner for å unngå 210 
prosjekter av dårlig kvalitet 211 

• At utbygging ikke skal gå på bekostning av naturområder, parker, grøntdrag, friområder eller 212 
biologisk mangfold 213 

• Gjenåpne elver og bekker som er lagt i rør, og jobbe for vannkvalitet som muliggjør bading 214 
 215 

Kapittel 6: Helse og sosial 216 

Venstre vil føre en helse- og sosialpolitikk som hjelper alle mennesker til å leve et mest mulig 217 
selvstendig og godt liv og som gir en ny sjanse til de av oss som faller utenfor. Kommunen og bydelen 218 
må sikre et mangfoldig tjenestetilbud som tar folks ønsker og behov på alvor. 219 
 220 

Helsefremmende helsetjenester 221 

Venstre vil føre en helsepolitikk som gjør at du føler deg trygg på at du kommer til å få et godt 222 
helsetilbud hvis noe skulle skje og samtidig forebygge helseproblemer. Sykehustilbudet i Oslo må 223 
utformes slik at det dekker befolkningens behov for helsetjenester på en forutsigbar måte. Venstre i 224 
bystyret vil jobbe for gjenåpning av Aker sykehus og at Ullevål som alternativ utredes ordentlig.  225 
 226 
Bjerke Venstre vil: 227 

• Styrke bydelens helsestasjon for ungdom og studenter, og tilby gratis prevensjon til jenter 228 
under 16 år 229 

• Utvide informasjonstilbudet om kvinnehelse ved bydelens helsestasjoner og frisklivs- og 230 
mestringstilbud, samt tilrettelegge tilbudet for minoritetskvinner 231 

• Sikre rask psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbud og ha godt ettervern 232 

• Gi rusbrukere og tidligere rusbrukere tett bo-oppfølging, digital opplæring, jobbtrening og 233 
lavterskeljobb  234 

• Jobbe for at det skal bygges en ny og moderne legevakt på Aker 235 
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• At Aker sykehus skal gjenåpnes som lokalsykehus, og være lokalsykehuset for Groruddalens 236 
befolkning 237 

 238 

Eldreomsorg 239 

Venstre vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud tilpasset sine behov og 240 
interesser, dekket av det offentlige. Vi vil ha en moderne eldreomsorg som gir valgfrihet og tar i bruk 241 
teknologi slik at alle får muligheten til å leve frie, selvstendige og innholdsrike liv.  242 
 243 
Bjerke Venstre vil:  244 

• Videreføre bydelens satsning på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 245 

• Styrke hjemmetjenesten med velferdsteknologi slik at flere som ønsker det kan bo hjemme 246 

• Redusere antall deltidsstillinger i eldreomsorgen, blant annet gjennom alternative 247 
turnusordninger 248 

 249 

Sosialpolitikk 250 

Venstre møter sosiale problemer med sosiale virkemidler. Alle skal ha muligheten til å leve et trygt og 251 
godt liv i Oslo. Noen har gode forutsetninger for å skape det livet de ønsker seg, andre trenger støtte 252 
på veien. For Venstre er det viktig at kommunen og frivillige aktører er der når mennesker trenger 253 
den støtten. 254 
 255 
Bjerke Venstre vil:  256 

• Jobbe for geografisk spredning av kommunale boliger i bydelen, og unngå konsentrasjon av 257 
mange kommunale boliger på avgrensede områder 258 

• Prioritere å bosette barnefamilier i de kommunale boligene som ligger i områder med lavt 259 
antall kommunale boliger og få levekårsutfordringer, for å fremme sosial mobilitet 260 

• Tilby tilrettelagte og forsterkede kommunale boliger til grupper med lav boevne 261 

• Åpne for at brukere av kommunale boliger gradvis kan kjøpe seg opp i form av ‘leie til eie’ 262 
ordninger 263 

• At flyktninger som får kommunal bolig skal hjelpes med å utarbeide en plan for eget 264 
boligkjøp 265 

 266 

Kapittel 7: Trygghet, arbeid og mangfold 267 

Arbeidsledighet, fattigdom, uførhet, dårlig helse og dårlige boforhold kan medføre utenforskap og 268 
være sterkt frihetsbegrensende. En hovedårsak til at familier har vedvarende lav inntekt er at en eller 269 
begge foresatte er utenfor arbeidslivet. 270 
 271 

Arbeid og velferd 272 

Forebyggende arbeid, blant annet gjennom en god utdannings-, og næringspolitikk, er viktig for at 273 
alle skal ha mulighet til å bygge sine egne liv. Et godt sosialt sikkerhetsnett er et viktig redskap for å få 274 
flere i arbeid og forhindre utenforskap og fattigdom.  275 
 276 
Venstre vil: 277 

• Opprette egne team som jobber tett opp mot barnefamilier med dårlig råd for å gi tilpasset, 278 
rask og helhetlig bistand 279 

• At NAV samarbeider med frivillige organisasjoner om blant annet hjelp med idrettsutstyr og 280 
deltakeravgifter til barn  281 

• Jobbe for en aktivt oppsøkende tjeneste, som gir ekstra oppfølging til dem som trenger det 282 
mest  283 
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 284 

Trygghet 285 

Alle som bor i Oslo skal få en sjanse til å lykkes i livet. Alle skal føle seg trygge på at man ikke blir 286 
utsatt for diskriminering eller undertrykkelse. Bekjempelse av kriminalitet og vold er helt nødvendig 287 
for å i det hele tatt kunne begynne å gi folk den friheten og tryggheten de trenger for å lykkes. 288 
 289 
Bjerke Venstre vil:  290 

• Videreføre og styrke det kriminalitetsforebyggende SALTO-samarbeidet mellom kommunen, 291 
bydelene og politiet 292 

• Sørge for at unge som begår flere kriminelle handlinger raskt møter forebyggende tiltak og 293 
preventive straffereaksjoner som ungdomsstraff eller påtaleunnlatelse med særskilte vilkår 294 

• Styrke forebyggingsarbeidet mot vold i nære relasjoner 295 
 296 

Mangfold 297 

Oslo blir en stadig mer mangfoldig og rik by. Muligheter for utdanning, arbeid og bolig er de viktigste 298 
tiltakene for en god integrering. 299 
 300 
Bjerke Venstre vil:  301 

• Bekjempe all diskriminering basert på at alle er likeverdige, men ingen er like 302 

• Bekjempe skadelig sosial kontroll, og undertrykkende kulturell og religiøs praksis 303 

• Jobbe for flere etter-skole fritidstilbud i regi av både private og kommunale aktører 304 

• Jobbe for økt deltakelse for foresatte både i skolen og fritidsordninger 305 

• Styrke tilbudet om sommerjobber for ungdom, spesielt rettet mot minoritetsungdom  306 

• Innføre anonymiserte søknader for kommunale stillinger, spesielt innenfor ledelse 307 

• Gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med ordinært arbeid 308 

• Tilby plass på språkopplæringen til flyktninger og arbeidsinnvandrere mot en moderat 309 
egenbetaling 310 


