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Introduksjon 
Venstre vil gjøre Sagene til en enda bedre bydel å bo i livet gjennom – uansett hvem du er 
og hvilke behov du har. Det skal være en bydel der hver enkelt har frihet til å leve sitt liv, 
samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Vi vil skape trivsel og bevare miljøet og de 
grønne lungene. Vi vil ha en trygg bydel som legger til rette for aktivitet og utfoldelse – 
både næringsliv, kulturliv og frivillig innsats, slik at alle kan bruke sine evner og 
forutsetninger til det beste for seg selv og samfunnet. 
 
1. Utdanning og oppvekst 
Sagene er en bydel med stadig flere barn og unge. Vi vil sørge for at bydelen er et trygt og 
godt sted å vokse opp i. 
 
Sagene Venstre vil sikre at alle barn får en god oppvekst og ser muligheter for sitt eget liv. 
Det betyr å sikre gode barnehager og skoler, gode nærmiljøer og ordninger som gir alle 
mulighet til å delta i idretts- og aktivitetstilbud - uavhengig av hvor i byen man vokser opp 
eller hvor mye penger man har. 
 
For å få bukt med den vanskelige prosessen med å få vikarer i barnehage og grunnskole 
ønsker Sagene Venstre å innføre en vikarpool etter modell fra andre bydeler. På den måten 
vil skolene og barnehagene ha forhåndsgodkjente vikarer klare når behovet skulle melde 
seg. Dette vil kunne gi større trygghet og forutsigbarhet både for barn, foreldre og ansatte. 
 
Sagene Venstre vil: 

- Bevilge mer penger til Osloskolen.  
- Sørge for at retten til plass på nærskolen er reell, også for elever med spesielle 

behov.  
- Styrke skolehelsetjeneste i bydelen. 
- Opprette en vikarpool for barnehage- og grunnskolevikarer i bydelen.  
- Jobbe for å etablere en kveldsåpen barnehage i bydelen.  
- Sørge for trygge skoleveier i bydelen.  
- Gi alle elever muligheten til gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen (AKS).  
- Gjøre det enklere å utsette eller fremskynde skolestart.  
- Utvide svømmeundervisningen slik at alle lærer å svømme i løpet av barneskolen.  
- Opprette et feriesamarbeid mellom barnehagene, for å gjøre ferieavviklingen mer 

smidig. 
- Videreføre støtten til sommerjobbprosjekt for ungdom i bydelen  

 
2. Livskvalitet 



Alle skal ha muligheten til å leve et trygt og godt liv i Oslo. Noen har gode forutsetninger for 
å skape det livet de ønsker seg, andre trenger støtte på veien. For Sagene Venstre er det 
viktig at kommunen, bydelen og frivillige aktører er der når mennesker trenger den støtten. 
 
Våre firbeinte venner har også rett på et godt liv. Noen ganger kan det å ha kjæledyr 
innebære store økonomiske belastninger - som ikke alle evner å bære. Sagene Venstre 
ønsker å opprettholde egen pott til gratis dyrlege for vanskeligstilte, slik at både dyr og eier 
kan få en trygg hverdag. 
 
Hver enkelt av oss har ulike ønsker og forventninger til hvordan vår alderdom skal være. 
Venstre vil møte alle eldre med en moderne eldreomsorg som gir valgfrihet og tar i bruk 
teknologi slik at alle får muligheten til å leve frie, selvstendige og innholdsrike liv. Vi vil legge 
til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud tilpasset sine behov og interesser, 
dekket av det offentlige. 
 
Sagene Venstre vil:  
 

- Tilrettelegge for at flere i sårbare grupper kan eie egen bolig, blant annet gjennom 
å gi mulighet til å kjøpe seg opp gjennom "leie til eie"-ordninger. 

- Vedlikeholde kommunale boliger også når folk bor der, og ikke etter man har flyttet 
ut.  

- Sikre erstatningsbolig for leietakere i kommunale boliger under oppussing o.l. 
- Styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for 

å bistå flere ut i ordinært arbeid. 
- Gi gratis prevensjon til unge under 25 år i bydelen. 
- Opprettholde pott til gratis dyrlege for vanskeligstilte. 
- Ha et variert boligtilbud tilrettelagt for ulike grupper. 
- Forbedre tilsynsordningene ved sykehjemmene i bydelen, blant annet med 

grundigere opplæring av tilsynsutvalgenes medlemmer. 
- Legge til rette for at eldre som ønsker det får bo hjemme lengst mulig 
- Etablere flere lekeplasser. 
- Ha hundepark i Torshovdalen.  
- Sikre god snørydding og strøing av gater, fortau og sykkelveier om vinteren, blant 

annet ved at bydelen får ansvaret for vintervedlikehold av fortau. 

3. Miljø og byutvikling 
Det globale miljøet påvirkes av forholdene i nærmiljøet vårt. Sagene Venstre vil sørge for at 
vi tar vår del av ansvaret for å bekjempe klimautfordringene. Spesielt i en liten bydel som 
Sagene er hver grønne lunge gull verdt. Da er det viktig å ta vare på hver kvadratmeter vi 
har. Ved å ta igjen vedlikeholdsetterslepet kan også parkene våre bevares for fremtidige 
generasjoner. 
 
Vi vil at miljøvennlige alternativer alltid skal være det beste, raskeste og rimeligste. I Oslo 
sørget Venstre for en kraftig forbedring av kollektivtrafikken, både for å gi innbyggerne mer 
frihet og for at det skal bli enklere å velge miljøvennlig. 
 
Sagene Venstre vil: 

- Senke prisen på månedskort 
- Ha gratis kollektivtransport for barn 
- Øke kapasiteten på kollektivnettet 
- Ha trikk på ring 2 



- Styrke budsjettet for parker og grøntområder i bydelen 
- Ta igjen vedlikeholdsetterslepet i bydelens parker 
- Ha kildesortering ved alle knutepunkter og parker 
- Sikre og forbedre de grønne lungene i bydelen 
- Forskjønne krysningen mellom Ring 2 og Akerselva 
- Ta vare på verneverdige bygg og grøntområder i bydelen 
- Beskytte mot overvåkning i byrommet 
- Opprette innsamlingsordning for hageavfall tilsvarende som for juletrær 
- Vil ha flere ladestasjoner for elbiler 
- Øke kapasiteten i bysykkelordningen 
- Arbeide for å forby engangsgriller i bydelens parker 

 
4. Kultur og  frivillighet 
Alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur, uavhengig av alder, inntekt og 
funksjonsevne. Derfor vil Sagene Venstre gjøre kultur, idrett og fritidstilbud mer tilgjengelig 
for alle. 
 
Et godt kulturtilbud for barn og unge er ikke bare viktig for en innholdsrik oppvekst, men 
spiller også en viktig rolle i forebygging ved å forhindre ensomhet, utenforskap og psykiske 
helseplager. Derfor ønsker vi å styrke kulturtilbudet i bydelen og gjøre det mer tilgjengelig 
for alle, blant annet gjennom et kulturkort for ungdom. 
 
Barn og unge under 18 utgjør 15 % av befolkningen i bydelen. Bare fordi man ikke er gammel 
nok til å stemme, betyr ikke det at man ikke har noe viktig å si. Barne- og ungdomsrådet 
skal være et talerør for denne gruppen - ikke bare for å sikre innspillsrett i sakene de 
påvirkes av, men også for å sørge for at barne- og ungdomsperspektivet blir ivaretatt i alle 
saker. 
 
Sagene Venstre vil: 

- Gjenåpne Sagene Bad som ungdomshus 
- Styrke BUA Sagene og Sagene Frivilligsentral 
- Utvide ordningen med med meråpent bibliotek med to timer 
- At barn og unge skal inkluderes i beslutninger som angår dem 
- At barne- og ungdomsrådet skal få større selvstendighet og eget budsjett 
- At barne- og ungdomsrådet skal kunne uttale seg i de sakene de ønsker 
- At alle mellom 12 og 18 år skal få et ungdomskort som kan brukes til å dekke 

kostnader for kulturopplevelser eller deltakelse i fritidsaktiviteter på inntil 5000 
kroner i året 

 
5. Næring og arbeidsliv 
På Sagene har vi flere lokale bedrifter som har vært i drift i mange år. Mange av disse er nå 
i ferd med å presses ut av større aktører. Sagene Venstre mener de lokale bedriftene bidrar 
til et mer fargerikt bymiljø og sørger for liv i bydelen, og ønsker derfor å bistå disse slik at de 
kan fortsette driften i årene som kommer slik at Sagene og Torshov beholder sitt særpreg. 
 
Det er også viktig å ta vare på unge etablerere fra bydelen. Sagene Venstre ønsker at det 
etableres et samarbeid med det etablerte næringslivet og utdanningsinstitusjoner for å 
hjelpe de unge etablererne til å bli vellykkede entreprenører. 
 
Sagene Venstre vil: 

- Ta vare på mangfoldet av arbeidsplasser i bydelen 



- Tilby småbedrifter juridisk bistand ved reforhandling av leieavtaler 
- Innføre en stipendordning i samarbeid med næringslivet for å hjelpe unge 

etablerere  til å bli vellykkede entreprenører. 
- Gi nyopprettede serveringssteder skjenkebevilling ved første søknad, men samtidig 

tydeliggjøre konsekvensene ved mislighold. 
 
6. Integrering 
Mangfoldet har gjort Sagene til en bedre bydel å bo i. De siste årene har man likevel sett at 
de økende boligprisene har ført til store etniske skillelinjer.  Sagene er den bydelen med 
flest kommunale boliger, noe som fører til at mange av menneskene med 
innvandrerbakgrunn i bydelen enten er nye i Norge, eller har andre utfordringer i tillegg til 
språk og kultur.  
 
For å gjøre bydelen til et bedre sted å leve for mennesker med innvandrerbakgrunn er det 
viktig at det er mulig å fortsette å bo i bydelen også etter at man ønsker å ta steget bort 
fra å bo i kommunal bolig. Det er også viktig at man tar spesielt vare på de barna som er 
helt nye i Norge og har foreldre som verken kjenner språket, eller har innsikt i hvilke 
forventninger det norske skolesystemet har til foreldre. 
 
Sagene Venstre vil: 

- Ha rettede støtteordninger som gjør det mulig for en viss andel å bli boende i 
bydelen når de ønsker å ta steget ut fra kommunal bolig. 

- Konvertere noen kommunale boliger til utleieleiligheter, slik at beboere som i dag 
bor i kommunale leiligheter får en lettere overgang til det private leiemarkedet 

- Ha foreldremøter på foreldrenes morsmål og sørge for at tolketjenester er 
tilgjengelige 

- Ha introduksjonsmøter for foreldre uten erfaring med det norske skolesystemet 
- Sikre at all offentlig informasjon, slik som innkalling til helsestasjon, er tilgjengelig på 

et språk mottakeren forstår.  
 
7. Organisering av bydelen 
Sagene Venstre har lenge jobbet for en mer rettferdig bruk av bydelens budsjett, der 
mindre går til bydelspolitikerne og mer til innbyggerne. Vi har møtt sterk motstand, selv om 
det går på bekostning av viktige tiltak for innbyggerne våre. Vi ønsker heller å bruke 
ressurser og penger på at Sagene blir en bydel for trivsel og miljø, livsutfoldelse i trygge 
omgivelser, mangfold og inkludering, næring og arbeidsliv, og kunnskap, kultur og 
frivillighet. 
 
Sagene Venstre vil fortsette å arbeide for at politikken skal være tilgjengelige for alle. 
Dokumenter skal alltid være tilgjengelig i et leselig digitalt format, og skal enkelt kunne 
finnes igjen på bydelens hjemmesider. Bydelen skal ha tolketjenester tilgjengelig for 
hørselshemmede på alle politiske møter. 
 
Sagene Venstre vil: 

- Bruke bydelens ressurser på innbyggerne, ikke politikerne 
- Kutte ned på unødvendige og kostbare politiske møter 
- At mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta i bydelspolitikken på lik linje 

med funksjonsfriske 
- La 16- og 17-åringer stemme ved neste bydelsvalg 

 
 


