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Bydelsvalget 2007 

I år er det for første gang mulig for 
folk sjøl å velge hvem som skal sitte 
i bydelsutvalget (BU). Hvorfor bør 
du stemme på Rød Valgallianse 
(RV/Rødt) ved dette valget? 

Fordi RV er det eneste 
partiet som konsekvent viser ansvar 
overfor innbyggerne og velgerne. 
Derfor er ikke det viktigste for oss å 
få budsjettet til å gå i balanse. Vi 
legger heller vekt på å informere 
folk i bydelen om hva makta 
bestemmer - og oppfordre til 
egenaktivitet for å få gjennom en 
bedre politikk. 

Bydelene i Oslo har i dag et 
svært begrensa myndighetsområde. 
På mange vis virker bydelsutvalget 
som en buffer for nedskjæringer 
som gjøres på bynivå. Det er bysty
ret/byrådet som vedtar budsjett og 
hovedlinjer, mens bydelspolitikerne 
sitter igjen med ansvar for å 
iverksette kuttene. 

Men staten flyter over av 
penger, og Oslo kommune er ikke 
direkte fattig den heller. De rike har 
aldri vært rikere. Den andelen av 
verdiene i samfunnet som går til 
fellesskapet, synker. Når det finnes 
penger og bygningsarbeidere til å 
bygge nye kjøpesentre, burde de 
også finnes til å bygge barnehager 
og sjukehjem. De valga som gjøres 
er politiske valg. Det er noen som 
foretar disse valga, og det er ikke 
folk flest. 

Bydel Grunerløkka har den 
siste perioden kutta budsjettet sitt 
med over 80 millioner kroner. RV er 
det eineste partiet som har stemt mot 
denne kuttepolitikken. 

I dette programmet finner 
du i kortform vårt syn på en del 
saker som angår beboerne i bydelen, 
uavhengig av om det er bydelen 
eller andre organ som har avgjø
rende myndighet. Er det bydelen 
som avgjør, vil RV argumentere for 
og stemme i samsvar med dette 
programmet. Er det andre organ som 
bestemmer, vil RV arbeide for at 
bydelen skal stå sammen med 
innbyggerne for å fremme disse 
synspunktene. 

Om du ikke finner svar her, 
så kan du leite i RVs generelle 

program eller i Oslo-programmet. 
Eller du kan spørre oss. 

Bolig 
Grunerløkka skal først og fremst 
være en bydel der folk har mulighet 
og lyst til å bo, ikke et sted der en 
kan sikre seg høyest mulig pris for 
boligen ved flytting. Dagens bolig
marked hindrer unge i å få seg hus, 
samtidig som barnefamilier jages ut 
av bydelen. 
* RV vil ha prisregulering på 
boliger. 
* RVer for flere kommunale 
utleieboliger med god standard og til 
rimelig pris. Vi vil også at det i 
private boligprosjekter skal være en 
viss mengde rimelige utleieboliger. 
* RV mener at det må bygges nok 
leiligheter som er store nok til 
familier. 
*RVer for å støtte alternative bo
former, som kollektiver og byøko
logiske prosjekter. 
* RV vil at det skal gis støtte til å 
installere heis i eldre bygårder. 
*RVer for å sette normal bygge
høyde til det som er standard i de 
ulike strøka av bydelen. 

Oppvekst 
Antallet barn og unge i bydelen øker 
sterkt. Det trengs raske tiltak for å gi 
disse gode oppvekstkår. 
* RV er for gode og rimelige ( etter 
hvert gratis) barnehager for alle 
unger. Vi vil ha tilbake kjøkken
assistentene og matserveringa. 
*RVer for barnehage- og skole
budsjetter som gjør det mulig å 
innkalle vikarer fra første sjukedag. 
* Det må innreguleres barnehager 
nok i alle nye boligfelt. Det er 
uakseptabelt at private kan legge 
ned barnehager, fordi de kan tjene 
mer på annen virksomhet, slik 
tilfellet er i Sophies hage på Carl 
Bemer. 
* RV er for god og gratis skole
fritidsordning. Vi vil ha forsøk med 
heildagsskole i bydelen. 
* RV vil at det skal opprettes flere 
nye junior- og ungdomsklubber, 
f.eks sentralt på Løkka, ved Ringnes 
og i Hasle-området. 
* RV er for en ny ungdomsskole i 

bydelen, for eksempel på Freia
området. 
* Pedagogiske støttetjenester for 
skole og barnehage må styrkes. 
* Systemet med tiltaksmidler for 
Oslo indre øst er nå avvikla. Disse 
var et særlig viktig tilskudd til 
kultur- og fritidsaktiviteter for barn 
og unge. RV krever at bydelen får 
kompensasjon for bortfallet av slike 
indre-øst-midler. 

Eldre 
Antallet eldre i bydelen synker, men 
det er fortsatt mange igjen - og vi 
ønsker dem et godt liv. Vi vil at 
Løkka skal være mangfoldig, og ser 
gjeme at også flere gamle flytter til 
oss. 
* RVer for å gjøre det lettere å få 
plass på sjukehjem. Vi har stemt 
mot forslag støtta av A, H, SV og V 
om å redusere antallet sjukehjems
plasser som bydelen disponerer. 
* RV vil at det skal etableres flere 
eldreboliger med tilsyn og mulig
heter til felles måltider. 
* Eldresentrene er sannsynligvis den 
rimeligste formen for forebyggende 
helsearbeid blant eldre. RV er for å 
opprettholde dagens tre eldresentre. 

Helse- og sosialtjenester 
*RVer for at praktisk bistand i 
hjemmet (hjemmehjelp) organiseres 
på en slik måte at brukerne kan få 
hjelp til fast tid og av faste hjelpere. 
Vi mener dette er viktigere enn 
dagens kostbare ordning med fritt 
brukervalg. 
* RV mener bemanninga på helse
stasjonene må styrkes, særlig sett i 
samband med det økende barnetallet 
i bydelen. 
*RVer for å styrke de psykiatriske 
hjelpetjenestene i bydelen. Det 
gjelder blant tilrettelagte boliger, 
tilbud om hjemmehjelp og aktivi
teter på dagtid. Akuttilbudet må 
også styrkes - for alle alders
grupper. 
* Statens institutt for forbruks
forskning (Sifo) har regna på hva 
det gjennomsnittlig koster å leve. 
RV har foreslått at bydelen skal 
bruke disse satsene ved tildeling av 
økonomisk sosialhjelp. 
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Trafikk 
Biltrafikken i bydelen er økende, 
som ellers i byen. Særlig øker 
gjennomgangstrafikken. Biltrafik
ken fører med seg forurensing, støy 
og problemer med framkomme
ligheten for gående og andre 
transportmidler. De bidrar også til 
personskader og dødsfall. 
* RVer for å redusere biltrafikken i 
bydelen kraftig. 
* RV vil jobbe for at det etableres 
gågater sentralt i bydelen, f. eks deler 
av Markveien, Gruners gate og 
Thorvald Meyers gate. 
* RVer for hyppigere trikk i Trond
heimsveien. 
* RV vil ha ei ringbussrute som 
knytter sammen det sentrale Gruner
løkka med andre områder i bydelen. 
*RVer for å sikre trygge sykkelfelt, 
evt på bekostning av parkerings
plasser. 
* RV går inn for at transporttjenes
ten for funksjonshemma skal ha 
samme priser som annen kollek
tivtransport. 

Byutvikling og bymiljø 
Hvilke tilbud innen handel og 
service som finnes på Løkka, er nå 
heilt overlatt til kapitalkreftene å 
styre. RV mener at beboerne skal tas 
med på råd. Det er fullt mulig å 
avholde folkeavstemninger om hva 
som ønskes etablert i bydelens mest 
sentrale gater ( eiendomsmekler eller 
sykkelverksted, kafe eller leketøys
butikk). Er det demokrati at de som 
eier gårdene bestemmer alt? RV er 
for at beboerne skal bestemme mer 
over hvordan bydelen skal se ut, og 
markedet bestemme mindre. 
* RV vil at det skal opprettes nye 
grønne lunger og gågater i bydelen. 
Den grønne sonen langs Akerselva 
må sikres og ikke gjenbygges. 
* RV er for et prisnivå på eien
dommer som gjør det mulig med 
mangfold både av beboere og 
næringsdrivende. Dette må innebære 
en form for prisregulering. 
* RV vil at rydding av parkene i 
større grad må legges opp etter det 
faktiske behovet - og styrkes særlig 
etter arrangementer og godværs
dager. Vedlikeholdet av parker bør 
utføres av kommunens/bydelens 
egne ansatte. 
* RV mener Grunerløkka i hovedsak 

er et boligområde. Vi vil derfor 
redusere antallet skjenkesteder og 
begrense skjenketida til midnatt de 
fleste steder. 
* RV mener det er behov for flere 
kolonihager i Oslo. Dersom området 
til Tiedemanns tobakkfabrikk ikke 
kan videreføres til næring, må det 
utredes bruk som kolonihage. Et 
annet alternativ er områdene som 
frigjøres på Økern, når Ring 3 
legges i tunnel her. 

Kultur 
Bydelen har mange bygninger og 
småmiljøer som har historisk inte
resse. Vedlikehold og rehabilitering 
er ofte iner samfunnsmessig lønn
somt enn riving og bygging av nye 
prosjekter. Det øker også trivselen. 

Bydelen har et mangfold av 
kunstneriske og kulturelle 
aktiviteter. Det er viktig at disse 
støttes i langt større grad enn i dag. 
*RVer for å bevare og videre
utvikle det sosialhistoriske kultur
anlegget Prindsen i Storgata. Det 
forplikter at bydelen har et bilde av 
Prindsen i sin logo. Vi må få fort
gang i fredningsarbeidet. 
* RV vil at den offentlige støtta til 
spillesteder med en kulturell profil 
økes, slik at disse ikke er fullstendig 
prisgitt ølsalg for å få det til å gå 
rundt. 
* RV ønsker at Hallengården skal 
brukes til kulturformål. 
* RV mener prisene på Tøyenbadet 
må settes kraftig ned, når dette 
åpnes igjen etter oppussing. 
* RV er for ny flerbrukshall på 
Dælenenga. 
* RVer for billige og gode forsam
lings- og øvingslokaler i alle by
delens nabolag. 
* RV vil at den sosialt viktige 
innsatsen til det lokale biblioteket 
styrkes. Det er behov for utvida 
åpningstider, også i ferier, helger og 
høytider. Schous plass må 
opparbeides til en flott park for 
beboerne i området. Dagens noe 
tilfeldige tilbud om utekino må 
gjeme gjøres fast. 
* RVer for at det den planlagte 
skulpturparken ved Carl Bemer 
etableres. 

Sysselsetting 
Grunerløkka er den bydelen i Oslo 
som har høyest arbeidsledighet. 

* Bydelen må tilrettelegge for å 
bedre tilbud om lærlingplasser. 
* Dagens industri må beholdes. Det 
må ikke tillates omregulering av 
industritomter til annen virksomhet 
bare fordi denne er mer lukrativ for 
eierne. 
* Kommunale og statlige etater må 
arbeide aktivt for å få ned arbeids
løsheta i bydelen. Dette inkluderer å 
ha et mangfold av tiltak for 
sysselsetting og arbeidstrening. 

Mangfold 
RV er for at Grunerløkka fortsatt 
skal være et sted der et mangfold av 
innbyggere trives og har mulighet til 
å bo. 
*RVer for god opplæring i norsk 
og i eget morsmål, og for utvida 
tolketilbud. 
* RV mener det bør være nynorsk
klasser på alle bydelens skoler. Det 
bør også være tilbud om under
visning på og i samisk. 

Bydelens organisering 
RV er mot privatisering og kon
kurranseutsetting av de kommunale 
tjenestene. Vi vil at den dyre og 
ineffektive bestiller-lutfører
modellen for kommunale tjenester 
skal avvikles. Den er en måte å 
klargjøre for privatisering. 
* RV er også mot sentraliseringa 
som nå foregår i kommunen (felles 
sentralbord, fakturasentral, it
tjenester, ny sjukehjemsetat). Vi er 
mot det kostbare og unødvendige 
byråkratiet med fakturering mellom 
kontora og etatene i kommunen. 
* RV går inn for at bydelsdirektøren 
skal ansettes av og være underlagt 
bydelsutvalget, og ikke som i dag 
være under byrådet. 
* RV vil at bydelen skal være en 
god arbeidsgiver. Arbeidet må 
legges opp slik at alle ansatte som 
ønsker det, kan ha heiltidsstilling. 
Sekstimersdag bør innføres med full 
lønnskompensasjon. 
* Bydelen bør tilby sine ansatte ei 
tidligpensjonsordning (AFP) som er 
minst like god som dagens ordning. 
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