
Grorud Venstres program for 2015-19 
Grorud Venstre er det grønne og sosialliberale partiet i bydel Grorud. Venstre har 
alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom 
målrettede tiltak for de svakeste blant oss. 

Venstre kjemper alltid for et samfunn der alle kan delta, og er Norges liberale parti. 
Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi 
alle har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.  

Et samfunn der alle kan bidra 
 
Arbeid er viktig for den enkeltes velferd og for samfunnet, og flest mulig må bidra og 
lykkes i arbeidslivet. Utenforskap som følge av arbeidsledighet, helse eller redusert 
funksjonsdyktighet medfører dårligere livskvalitet og store økonomiske kostnader 

Grorud Venstre vil: 

• Opprette etablerersenter på Grorud som skal samarbeide med lokalt 
næringsliv, frivillige organisasjoner og andre innovasjons- og læringsmiljø.  

• Etablere alternative prosjekter for de som ikke har mulighet for å komme i 
ordinært arbeid, men som ønsker å yte noe til samfunnet. 

• Kombinere dette med forsøk med borgerlønn som sikrer at folk kan leve et liv i 
verdighet med mulighet for å delta i samfunnet. 

• Styrke bydelens informasjon og veiledning om de tilbud som finnes 
 

Frivillighet 
Frivillig arbeid bidrar til økt livskvalitet og et menneskelig sett rikere samfunn, og er 
spesielt viktig for et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Det er et mål at flest mulig 
deltar i organiserte og uorganiserte frivillige aktiviteter. 

Grorud Venstre vil: 

• Prioritere frivillighetsmidler i bydelens budsjett 
• Beholde alle bydelens ungdomsklubber og sikre en god finansiering av 

Fyrhuset 
• Arbeide for at frivillige organisasjoner kan leie tomme, kommunale lokaler 

gratis 
• Gi gode arbeidsbetingelser til Romsås frivillighetssentral og ta initiativ til å 

opprette flere frivillighetssentraler i bydelen 
• Arrangere idéskapingsprosesser for å styrke det frivillige arbeidet i bydelen. 
• Arrangere ”Frivillighetens dag” for å presentere alle muligheter for aktiviteter i 

bydelen 

Trygge og gode barnehager 
 



Grorud Venstre mener at gode fagfolk skaper den gode barnehagen der barn 
stimuleres til utvikling av sosiale ferdigheter, læring og glede. Det er derfor nødvendig 
å sørge for økt rekruttering av utdannede førskolelærere og andre medarbeidere med 
relevant fagkompetanse, samtidig som alle ansatte får gode muligheter for etter- og 
videreutdanning. 

• At bydelen minimum følger bemanningsnormen 
• At pedagogtettheten gradvis økes gjennom rekruttering og etter- og 

videreutdanning med en målsetting om 50 % 
• Bydelen skal jobbe for mangfold i barnehagetilbudet 
• Videreføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier og utvide dette til også å 

gjelde treåringer 
• At bydelen har tilstrekkelig vikarbudsjett og at det benyttes faste vikarer som 

kjenner barnehagen 
• Styrke samarbeid mellom barnehager og andre barnefaglige instanser som 

helsestasjon og barnevern 
• Styrke pedagogisk fagsenter for å kunne bistå barnehagen i hjelp til barn som 

trenger ekstra språkstimulering. 
• Gi språkopplæring til barnehagepersonell som trenger det. 
• Jobbe for å redusere sykefraværet blant personell. 
• Legge til rette for tidlig innsats ved å styrke pedagogisk fagteam i bydelen 

En god skole for elever og lærere 
Ansvaret for skole er plassert sentralt i Oslo, men gjennom driftsstyrene er lokale 
politikere viktige bindeledd mellom befolkningen, skolen og bydelen. Oslo-skolen er 
best på sosial utjevning, og en god skole for alle er et viktig virkemiddel for å utjevne 
sosiale forskjeller. 
 
Grorud Venstre vil: 

• Sørge for at læreren får mer tid til elevene gjennom redusert rapportering og 
økt bruk av støttefunksjoner, eksempelvis sosiallærere 

• Arbeide for at skoler med særlige utfordringer får støtte både gjennom ekstra 
ressurser og aktiv rekruttering av de beste lærerkreftene 

• Jobbe for sjakk i alle bydelens skoler i samarbeid med Groruddalen sjakklubb 
• Legge til rette for et samarbeid mellom lokal frivillighet og aktivitetsskolene i 

bydelen 
 
 

Forebygging er god helsepolitikk 
 



Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Gode oppvekstvillkår i 
familien, gode barnehager og skoler, inkluderende arbeidsliv og varierte 
aktivitetstilbud er viktige for helsetilstanden i befolkningen.  

Grorud Venstre vil: 

• At skolehelsetjenesten styrkes og gjøres lett tilgjengelig 
• Styrke samarbeidet mellom helsestasjon, PPT, pedagogisk fagsenter og 

barnehage 
• Utvide lavterskeltilbudet innen psykisk helse, blant annet gjennom et lavterskel 

psykologtilbud med statlig tilskudd i kommunehelsetjenesten 
• At frisklivssentralen skal utvikles til et tverrfaglig kompetansesenter for 

helsearbeid i bydelen 
 

Et variert og godt tilbud til eldre 
 
Retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder.  Eldre må få 
mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene fra det offentlige, så som 
hjemmehjelp og -sykepleie. Alle som trenger omsorg, skal få anledning til å bo 
hjemme så lenge som mulig. 

Grorud Venstre vil: 

• Styrke hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og trening 
• Sikre seniorsentre, dagsenterplasser, frisklivs- og frivillighetssentraler 
• Gi flere et bedre tilbud om fysioterapi 
• At eldre og andre brukere fortsatt skal kunne velge leverandør av 

hjemmetjeneste 
• Opprettholde et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, sambogarantien og 

muligheten for at alle som ønsker det, skal få enerom 
• Satse mer på velferdsteknologi både i hjemmene og i sykehjem 
• Gjøre Sykehjemsetaten til en kompetanseenhet med medisinskfaglig fokus, for 

eksempel underlagt Helseetaten, for å redusere byråkrati og styrke 
samarbeidet mellom bydelen og etaten. 

 
Kulturbydelen Grorud 
 
Kunst og kultur har sin egenverdi. Vi både lever av og for vår kultur. Alle skal ha 
muligheter for gode kulturopplevelser, uavhengig av økonomi og bakgrunn. Grorud 
Venstre vil at vi skal utvikle et særpreg for Grorud bydel også som kulturby. Dette vil 
bidra til bydelens og innbyggernes identitet og stolthet.  
Grorud Venstre vil: 

• Styrke kulturlivet i bydelen, både det kommersielle og det frivillige 
• Sikre flere lokaler til kulturarbeidere, spesielt kommunalt eide lokaler som ikke 

er i bruk 



• Utvikle arealer for dem som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter 
• Finne et eller flere områder der Grorud kan bli kulturbydelen 
• Utvide kulturstasjonordningen til Oslo kultur og musikkskole 
• Styrke samarbeidet mellom skole og lokale kunst og kulturkrefter 

 

Styrke bydelens biblioteker 
 
Bydelens biblioteker er en særdeles viktig del av kulturlivet, og fungerer som loser i 
informasjonssamfunnet. Bibliotekene er en port inn til kunnskaper, opplevelser, 
leseinteresse, nysgjerrighet og fantasiutvikling. 

Grorud Venstre vil: 

• Styrke Romsås bibliotek og Nordtvet bibliotek, og på sikt realisere et nytt 
folkebibliotek på Grorud senter. 

• Styrke aktiviteter i samarbeid med bibliotekene, bydelen og frivillige 
organisasjoner, for eksempel: filmfestival, litteraturfestival, skrivekurs, 
historiedager m.m. 

• Gjøre Groruddalslitteraturen mer kjent og brukt. Mange forfattere bor eller har 
bodd i Groruddalen.  

 
 
Den grønne byen på Grorud 
 
Oslo vokser. Det gir flere spennende mennesker, flere ideer, vi får en rikere by, men 
utviklingen må styres av lokalbefolkningen. Bydelen må bli tettere, men også 
grønnere. Samtidig med at vi utvikler nye bolig- og næringsområder må vi utvikle nye 
parker og idrettsanlegg uten å bryte markagrensa. Trafikkbelastningen gjennom 
bydelen må reduseres. Vi må ha en infrastruktur som setter folk først. 

Grorud Venstre vil: 

• Bevare markagrensa 
• Arbeide for lokk over Trondheimsveien finansiert av det offentlige og 

utbyggere med park, kaféer og næring som knytter Grorud senter og Grorud 
idrettspark sammen 

• Ferdigstille parken langs Alna helt til Huken 
• Utvikle Huken gjennom en innbyggerstyrt prosess til et idretts- og 

kulturområde med hall for idrett- og kultur, ulike idrettsbaner, flere 
inngangsporter til marka, parkområder og badedammer 

• Arbeide for flere og tryggere sykkelveier, eksempelvis langs Ammerudveien, 
Hukenveien og Bergensveien 

• Gå imot utbygging av Ravnkollen og Romsåsskogen 
• At utbygging av Romsås og andre deler av bydelen skal ha stor grad av 

medvirkning fra innbyggerne 



• Arbeide for utvikling av Grorud stasjon og hyppigere avganger på lokaltoget 
• At bydelen fortsetter å skifte ut bensin- og dieselbiler med nullutslippsbiler 
• Sette ut flere søppelkasser i bydelen og videreutvikle bydelsrusken, gjerne 

med ryddegruppe som i bydel Alna 
• Finne konkrete områder som kan brukes til hageparseller og gjøre disse 

tilgjengelige for flest mulig av bydelens innbyggere. 
 

En infrastruktur som setter folk først 
 
Groruddalen er belastet med mye trafikk på de tre store veiene gjennom dalen. 
Dalbunnen, med sine lagerbygg og industri, fungerer som en sperre mellom 
dalsidene der folk bor. Grorud Venstre vil ha en infrastruktur som setter folk først, og 
som knytter ulike deler av Groruddalen sammen. 
 
Grorud Venstre vil: 

• At all trafikkvekst i Groruddalen skal tas med gange, sykkel eller kollektivtrafikk 
• Arbeide for å realisere Fossum-diagonalen og nedgradere Trondheimsveien 
• Arbeide for et tungtransportnett i Groruddalen for å lede transporten bort fra 

boligområder 
• Ha et sammenhengende grøntdrag gjennom dalbunnen i Groruddalen, med 

tverrgående drag, og legge dette til grunn for nye utbyggingsprosjekter. 
• Fremskynde arbeidet med tverrgående T-bane i Groruddalen fra Økern til 

Furuset via Breivoll. 
• Ta initiativ til en langsiktig samferdselspakke for Groruddalen og nedre 

Romerrike, som et spleiselag mellom staten, Oslopakke 3 og trafikantene 
• Stoppe videre utbygging av nye lagerbygg og terminaler i Groruddalen, fram til 

en overordnet transportplan for å ivareta trafikken, er på plass 
 
 

 

 


