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Når Rødt deltar i valg og i bystyre og 
bydelsutvalg, er det for å tale folks sak. 

Rødt skal være en pålitelig samar
beidspartner og et talerør for fag
foreninger, kvinneorganisasjoner, 
miljøorganisasjoner og andre folkelige 
organisasjoner og for enkeltpersoner 
som rammes av maktas overgrep. 

Rødt er det eneste partiet som konse
kvent 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 være en 
kritisk stemme i bydelspolitikken - vi vil 
spre informasjon om hva som foregår 
i maktas korridorer og oppfordre til at 
innbyggerne organiserer seg 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 bystyret/byrådet som 
vedtar budsjett og hovedlinjer, mens 
bydelspolitikerne sitter igjen med an
svar for å iverksette kuttene. 

Men staten flyter over av penger, og 
Oslo kommune går også med over-

skudd. De rike har aldri vært rikere. 
Den andelen av verdiene i samfunnet 
som går til fellesskapet, synker. Når 
det finnes penger og bygningsarbei
dere 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 fra 2004 måtte 
kutte budsjettet sitt med rundt 100 
millioner kroner. Rødt er det eineste 
partiet som har stemt mot denne kut
tepolitikken. 

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 avgjørende myndighet. Er det 
bydelen som avgjør, vil Rødt argumen
tere for og stemme i samsvar med 
dette programmet. Er det andre organ 
som bestemmer, vil Rødt arbeide for at 
bydelen skal stå sammen med innbyg
gerne for å fremme disse synspunk
tene. 

Om du ikke finner svar her, så kan 
du leite på www.rødt.no eller du kan 
spørre oss. 
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Bolig 
Grunerløkka skal først og fremst være 
en trivelig bydel å bo i. 

Rødt er for flere kommunale utlei
eboliger med god standard og til 
rimelig pris. 
Rødt vil også at det i private 
boligprosjekter skal være en viss 
mengde rimelige utleieboliger. 

• Rødt mener at det må bygges 
nok leiligheter som er store nok til 

familier. 
Rødt er for å støtte alternative bo
former, som kollektiver og byøko
logiske prosjekter. 
Rødt vil at det skal gis støtte til uni
versell utforming, bl.a. tilskudd til å 
installere heis i eldre bygårder. 
Rødt er for å sette normal bygge
høyde til tradisjonell 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. Høyre/ • 
Frp-byrådet har ikke klart å sikre sårt 
trengte tomter til nødvendig skole- og 
barnehageutbygging. Rødt har fore-
slått skole både på Vulkan-tomta og 
på Freia-området. Byrådet foretrekker 
å selge velegna kommunale tomter, 
og på private tomter, som kunne vært 
regulert til offentlige formål, er det i ste-
det tillatt maksimal utbygging til boliger 
med minimalt av fellesarealer. Dette 
fører til at barn må reise langt for både 
barnehage og skole. Dette vil bety at 
mange ikke får den lokale tilknytninga 
som er så viktig for barns oppvekst. 
• Rødt er for gode og rimelige (etter 

hvert gratis) barnehager for alle 
unger. 
Rødt er for barnehage- og skole
budsjetter som gjør det mulig å 
innkalle vikarer fra første sjukedag. 

• Det må innreguleres barnehager 
nok i alle nye boligfelt. 
Rødt mener bydelene skal ha an-

svar for opptak og bestilling av nye 
barnehager. 
Rødt er for god og gratis skole
fritidsordning. Vi vil ha forsøk med 
heildagsskole i bydelen. 
Rødt vil at det skal opprettes flere 
nye junior- og ungdomsklubber, 
f.eks sentralt på Grunerløkka, ved 
Ringnes og i Hasle-området. 
Pedagogiske støttetjenester for 
skole og barnehage må styrkes. 
Rødt vil styrke det offentlige bar
nevernet og begrense det private 
kommersielle tilbudet av barne
vernstjenester. 
Rødt vil ha ny ungdomsskole i 
bydelen. 
Rødt vil ha en ny barneskole, for 
eksempel på Hasle. 
Rødt vil ha en skatepark lokalisert 
innenfor bydelen. For e_ksempel i 
forbindelse med etableringen av 
parken i Nedre Foss. 
Rødt vil jobbe for å finne egnede 
lokaler for innendørs skating på 
vinters tid. www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Antallet eldre i bydelen synker. Vi vil at 
bydelen skal være mangfoldig, og ser 
derfor gjerne at også flere eldre flytter 
til bydelen. 

Rødt er 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. 

Gjentatte budsjettkutt og overføring av 
oppgaver til bydelene uten medfølgen
de finansiering har ført til at helse- og 
sosialtjenestene ikke fungerer slik at 
alle får den hjelpa de trenger. Tjenes
tene har også blitt utsatt for konkurran
seutsetting og fritt brukervalg. 

Rødt er for at praktisk bistand i 
hjemmet (hjemmehjelp) organi
seres på en slik måte at brukerne 
kan få være med å bestemme når 
og av hvem de skal få hjelp innafor 
rammene av et offentlig tilbud. 
Rødt mener bemanninga på helse
stasjonene må styrkes, særlig sett i 
samband med det økende barne
tallet i bydelen. 

Rødt 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. Rødt er for 
å opprettholde dagens tre eldre
sentre. 

Rødt er for å styrke de psykiatriske 
hjelpetjenestene i bydelen. Det 
gjelder blant annet tilrettelagte 
boliger, tilbud om hjemmehjelp og 
aktiviteter på dagtid. Akuttilbudet 
må også styrkes - for alle alders
grupper. 
Statens institutt for forbruksfors
kning (Sifo) har regna på hva det 
gjennomsnittlig koster å leve. Rødt 
har foreslått at disse satsene skal 
være utgangspunkt ved tildeling av 
økonomisk sosialhjelp. Et eksem
pel: Sifo beregner i 2011 utgifter 
for et par med to barn (5 og 11 år) 
til 246.910 kroner året (utenom 
boligutgifter). Kommunens norm er 
på 142.704 kroner. www.pdf-arkivet.no/ (2022)
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Biltrafikken i bydelen er stor, som el
lers i byen. Biltrafikken fører med seg 
forurensing, støy og problemer med 
framkommeligheten for gående og 
andre transportmidler. Trafikken bidrar 
også til personskader og dødsfall. 

Rødt er for å redusere biltrafikken i 
bydelen kraftig. 

• Rødt vil jobbe for at det etableres 
gågater sentralt i bydelen, f.eks 
deler av Markveien. Også Gruners 
gate og Thorvald Meyers gate kan 
være aktuelle. 
Rødt er for hyppigere trikk i Trond
heimsveien. 
Rødt støtter planene om ny t-bane
linje gjennom Grunerløkka. 
Rødt vil ha ei ringbussrute som 
knytter sammen det sentrale 

Grunerløkka med andre områder i 
bydelen. 
Rødt er for å sikre trygge sykkel
felt, evt. på bekostning av parke
ringsplasser. 
Offentlige tjenester som mange 
bruker og som enda flere bør 
bruke, finansieres greiest som fel
lesskapsløsninger. Rødt går derfor 
inn for å fjerne brukerbetalinga på 
kollektivtrafikken i byen. Mange 
vil ha billigere trikk. Vi er enig, 
men mener det er ei meningsløs 
sløsing å opprettholde et kostbart 
betalingssystem for å f$ inn mindre 
inntekter. 
Rødt går inn for at transporttjenes
ten for funksjonshemma skal ha 
samme priser som annen kollek
tivtransport. www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Byutvikling 
bymiljø 

og 

Hvilke tilbud innen handel og ser-
vice som finnes i bydelen, er nå heilt 
overlatt til kapitalkreftene å styre. Rødt 
mener at beboerne skal tas med på 
råd. Det er fullt mulig å avholde folke
avstemninger om hva som ønskes eta
blert i bydelens mest sentrale gater. Er 
det demokrati at de som eier gårdene 
bestemmer alt? 

Rødt vil at det skal opprettes nye 
grønne lunger og gågater i by
delen . Den grønne sonen langs 
Akerselva må sikres og ikke gjen
bygges. 
Byrådet har overført ansvaret for 
det meste av parker til bydelene, 
naturligvis uten at det følger nok 
penger med. Med på lasset har 
Grunerløkka fått flere defekte fon
teneanlegg. Rødt mener at bydele
ne må få nok midler til vedlikehold 

og drift. Arbeidet må utføres av 
kommunalt ansatt personell - ikke 
privatiseres, slik bystyreflertallet 
har vedtatt. 
Rødt vil at rydding av parkene i 
større grad må legges opp etter 
det faktiske behovet - og styrkes 
særlig etter arrangementer og 
godværsdager. 
Rødt mener Grunerløkka i hoved
sak er et boligområde. Vi vil derfor 
redusere antallet skjenkesteder og 
begrense skjenketida til midnatt de 
fleste steder. 
Rødt mener det er behov for flere 
kolonihager i Oslo. Et alternativ er 
områdene som frigjøres på Økern/ 
Løren/Sinsen , når Ring 3 legges i 
tunnel her. 
Rødt går mot privatisering av 
parkarealer. Utleie til kommersielle 
aktører må reduseres. 

Sysselsetting 
Grunerløkka er den bydelen i Oslo som 
har høyest arbeidsledighet. Bydelen 
har også høy ungdomsledighet 

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 sys
selsetting og arbeidstrening. 
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Bydelen har mange bygninger og 
småmiljøer som har historisk interesse. 
Vedlikehold og rehabilitering er ofte 
mer samfunnsmessig lønnsomt 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. 

Rødt er for å bevare og videre
utvikle det fredede sosialhistoriske 
kulturanlegget Prindsen i Storgata. 
Rødt vil støtte leietakere i han
delsbodene i Storgata 36 mot å bli 
kastet ut av kommunen. Kommu
nal forsømmelse av vedlikeholdet 
gjennom mange år kan ikke brukes 
som unnskyldning for å oppløse 
det særpregete miljøet, som står 
på Byantikvarens Gule Liste. 
Rødt vil at den offentlige støtta 
til konsertsteder med en kulturell 
profil økes, slik at disse ikke er full-

stendig prisgitt ølsalg for å få det til 
å gå rundt. 
Rødt ønsker at Hallengården skal 
eksproprieres og brukes til kultur
formål. 
Rødt er for å gjenåpne Sagene 
bad i kommunal regi . 
Rødt mener offentlige bad må 
være gratis for brukerne. 
Rødt er for ny flerbrukshall på 
Dælenenga. 
Rødt er for billige og gode forsam
lings- og øvingslokaler i bydelen. 
Rødt vil at den sosialt viktige 
innsatsen til det lokale biblioteket 
styrkes. Det er behov for utvida 
åpningstider, også i ferier, helger 
og høytider. Dagens noe tilfeldige 
tilbud om utekino må gjerne gjøres 
fast. 
Rødt er for at det den planlagte 
skulpturparken ved Carl Berner 
etableres. 

Mangfold 
Rødt er for at Grunerløkka fortsatt skal 
være et sted der et mangfold av inn
byggere trives og har mulighet til å bo. 

Rødt er for god opplæring både 
i norsk og i eget morsmål, og for 
utvida tolketilbud. 

Rødt mener det bør være nynorsk
klasser på alle bydelens skoler. 
Det bør også være tilbud om un
dervisning på og i samisk. 
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Privatisering og 
kon ku rranseutsetti ng 
Rødt er mot privatisering og kon
kurranseutsetting av de kommunale 
tjenestene. 

Rødt vil ta tilbake tjenester som 
har blitt privatisert i helse- og om
sorgssektoren, oppvekst, renhold, 
osv. Privatisering fører til uforsvar
lig bemanning, lavere lønn og 
dårligere pensjonsordninger, 
- og dyrere og dårligere kvalitet på 
tjenestene. 

Trygghet 
Rødt vil at Grunerløkka skal være en 
bydel fri for overgrep, trakassering og 
rasisme. Viktige tiltak for å få til dette, 
vil være: 

Rødt vil arbeide for at vikarene 
skal være ansatt direkte av byde
len. 
Vi vil at den dyre og ineffektive 
bestiller-lutfører-modellen for kom
munale tjenester skal avvikles. 
Dette er en måte å klargjøre for 
privatisering. 

Bedring av levekåra for folk; nei til 
kutt i offentlige tjenester. 
Arbeid til alle. 
Reduserte skjenketider; nei til 
Løkka som festeplass for heile 
byen. 
Flere ungdomsklubber. 

Bydelens organisering 
Rødt ønsker å avvikle byrådsmodellen. 
Rødt er også i mot måten bydelene er 
organisert på i dag. 

Rødt er også kritisk til sentralise
ringa som nå foregår i kommunen 
(felles sentralbord, fakturasentral, 
it-tjenester, ny sjukehjemsetat). Vi 
er mot det kostbare og unødven
dige byråkratiet med fakturering 
mellom kontora og etatene i kom
munen. 
Rødt går inn for at bydelsdirek
tøren skal ansettes av og være 

underlagt bydelsutvalget, og ikke 
som i dag være under byrådet. 
Rødt 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. 
Rødt støtter tiltak som sikrer like
lønn. 
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