
Rødt Østensjø
Vi lurer på: 
Om Oslo skal 
få 200.000 flere 
innbyggere, 
hvorfor må det 
da fortettes mye 
mer i øst enn i 
vest?

Valget 2015 
Program
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15 Rødt Østensjø undres:
Hvorfor river de så lite på vestkanten??

Prognosemakerne sier at Oslo kommune vil ha 200.000 flere innbyg-
gere i 2030 enn nå. Byrådet planlegger for 120.000 boliger. Hvor skal 
disse plasseres?
 Se på kartet over. Det er fra kommunen. Det viser «potensialet for 
boligbygging» i Oslo. Vi har satt på en rød strek for å vise omtrent 
skillet mellom øst og vest. Vi ser at tanken er å fylle opp Groruddalen 
og indre by øst. Men også Oslo sør skal få sitt. Gamle bedriftsområder 
rives, og det bygges hele byer i stedet – Ensjø, Hasle, Vollebekk, Brei-
voll og mange flere steder.
 Hvorfor skal det bli så mye tettere og fullere i øst og sør, mens vest-
kanten stort sett går fri? Rødt mener det er et klassespørsmål. Eier-
klassen bor i hovedsak i villaområdene i vest. Derfor har Oslo vedtatt 
en småhusplan som gir disse områdene sterkt vern. Planen omfatter 
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15rundt 29.000 eiendommer, i all hovedsak vestpå. I øst og sør har vi 
mange gode drabantbyområder, der det nå skal fortettes. Hvorfor har 
vi ikke en plan for å verne de romslige og gode blokkområdene i dra-
bantbyene? Som sagt, et klassespørsmål.
 Også i vår bydel skjer det såkalte transformasjoner, der arbeids-
plasser fjernes og det planlegges tett og høy blokkbebyggelse. Akkurat 
nå er det planer for fortetting på Eterfabrikken ved Bogerud, Oppsal 
senter, Oppsal gård, Bogerud senter, Skullerud, Ryen – og sikkert flere 
andre steder.  
 Rødt Østensjø mener det er bedre å skaffe nye boliger ved å bygge 
deler av vestkanten om til byområder (slike som Grünerløkka/Frog-
ner) eller drabantbyområder (som Oppsal). Da må antakelig noen 
villastrøk bort. Men tenk så bra de får det med fine fellesområder, 
sære lokal butikker og noen kafeer. I grunnen fortjener folk i vest å få 
det like godt som oss ...
 Forslaget vårt er også fornuftig transport- og miljømessig. Oslo-folk 
flest må reise ut av bydelen sin for å jobbe eller studere. Det er ikke 
bra med mange flere boliger på våre kanter, der det allerede er overfylt 
på t-banen endatil med to tog i kvarteret. Oslo vest har derimot ledig 
transportkapasitet. 
 
Rødt Østensjø mener:
• Det er på vestkanten det er  best muligheter for å bygge 

nye boliger. Dette må skje som bykvartaler eller som 
drabantbyer, og ikke som «eplehagefortetting».

• Det må ikke skje store utbygginger i øst og sør før vi 
har på plass en ny t-banetunnel som gjør det mulig 
med femminutters ruter på alle linjene.

• Heller ingen store utbygginger i Follo som baserer seg 
på innfartsparkering og bruk av de sprengfulle  
t-bane-linjene.

• En ny t-bane-tunnel må prioriteres, og planene om den 
gigantiske motorveien langs Frognerstranda (E18) må 
skrinlegges.

• Kommunen må vedta en verneplan for drabantbyene 
som ivaretar sol, luft og grøntarealer.

• Forslaget i kommuneplanen om at det skal være lettere 
å bygge boliger i støysonen, må avvises.

• Forslaget om å lage en aktivitetssone langs marka-
grensa, må avvises.
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15 Rødt Østensjø spør:
Hva er valgfrihet i eldreomsorgen?
Høyresida påstår at den er veldig for frihet og enkeltmenneskets rett 
til å velge sjøl. Byrådet har derfor innført noe det kaller «fritt bru-
kervalg» innen hjemmehjelp og hjemmesjukepleie. Men den eneste 
friheten som ligger i dette, er at brukerne skal kunne velge mellom å få 
assistanse fra kommunalt ansatte eller fra privat ansatte – og at priva-
te firmaer skal kunne tjene på velferdstjenestene. Det er jo uansett det 
offentlige som betaler!
 I praksis er det få av de eldre som benytter seg av dette, og systemet 
skaper unødvendig byråkrati og ekstrautgifter.
 Samtidig kuttes det i de økonomiske rammene til bydelene, som har 
ansvaret for eldreomsorgen. Demed blir det stadig vanskeligere for 
eldre å få hjelp. Nåløyet for sjukehjemsplass er blitt stadig trangere, og 
antall timer hjemmehjelp (praktisk bistand) reduseres. 

Rødt Østensjø går inn for:
• Virkelig fritt brukervalg – at eldre som ønsker sjuke-

hjemsplass eller omsorgsbolig, skal ha rett på dette. 
For mange vil det være et stort framskritt i livskvalitet 
om de – mens de ennå er relativt friske – kan bosette 
seg i et tilpassa og trygt boligfellesskap.

• Nok sjukehjem og alders- og omsorgsboliger med et 
passende overskudd på plasser, slik at ventelistene ikke 
blir lange.

• Hjemmetjenester med tid til dem som trenger hjelp.
• Transport-

tjenester der 
egenandelen er 
den samme som 
for andre kol-
lektivbrukere. 
Det vil si at det 
skal være mulig 
å kjøpe måneds-
kort.

Illustrasjonsfoto: Jeffrey Smith/Flickr/CC by-nd-2.0
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15Rødt Østensjø synes:
Fellesskapsløsninger er bra!

Rødt er tilhenger av fellesskapsløsninger. Det trur vi de fleste er. Vi 
betaler gjerne skatt for å få et helsevesen og skoler som fungerer godt. 
Det er fornuftig at det offentlige bygger og reparerer veier og vannled-
ninger. Politikere som mener det er bedre at private tar seg av slikt, 
har egentlig abdisert og vedgått at de er udugelige. 
 Fellesskap betyr ikke at stat og kommune skal bestemme alt.  Inn-
byggerne som berøres, må bli tatt med på råd og i stor grad få bestem-
me.  Lokalt engasjement må dyrkes og settes pris på.

Rødt Østensjø vil ha:
• Gode bibliotek på Bøler og Oppsal, som i dag, men 

gjerne også på Skullerud, Abildsø, Manglerud og Tvei-
ta. Biblioteka bør være i tilknytning til lokalsamfunns-
hus, der lokale foreninger kan ha sine aktiviteter gratis.

• Flere svømmehaller; gjenåpning av Manglerud bad.
• Cricketanlegg
• Flere eldresenter og ungdomsklubber
• Parsellhager, parker og grønne korridorer
• Mer kino på Godlia
• Kulturtilbud tilpassa det store kulturelle mangfoldet i 

bydelen

Illustrasjonsfoto: Berliner Büchertisch/Flickr/CC by-sa-2.0
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15 Rødt Østensjø sier:
Føtter, sykkel, bane og buss er best!
Privatbilismen kveler bydelen. Det er altfor mye gjennomgangstrafikk. 
Manglerudtunnelen vil avhjelpe noe, men det viktigste er at vi får en 
ny sentrumstunnel for t-banen, sånn at kapasiteten på kollektivreiser 
blir god nok.
 Det er fornuftig med restriksjoner på privatbilismen og veiprising, 
men dette må kombineres med effektive og billige løsninger for miljø-
vennlig transport.

Rødt Østensjøs løsninger er:
• Ny sentrumstunnel raskt, slik at det blir mulig med 

fem-minutters ruter på alle de østlige t-banelinjene.
• Ekspressavganger mellom sentrum og de ytterste  

stasjonene.
• Oftere buss til områder som ikke dekkes av banenettet.
• Mindre gateparkering og flere fortau i villaområdene – 

ta bilene inn i hagene.
• Høykvalitets sykkelruter langs de gjennomgående  

veiene (Ring 3, Ytre ringvei, Enebakkveien, Østensjø-
veien).

• Barnehager, skoler og fritidstilbud for de unge i bolig-
områdene.

• Seks timers normalarbeidsdag

 
 

Kan København, kan vi! Foto: heb/Wikimedia Commons
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15Rødt Østensjø krever:
Satsing på barn og ungdom!
Det blå byrådet skryter av Oslo-skolen. Men det er en skole der barn 
og ungdom plages med lekser som gir en lengre arbeidsdag enn foreld-
renes. Der testhysteriet når stadige nye høyder (og nå også innføres i 
barnehagene). Der det er meldt inn flere tusen klager på inneklimaet. 
Der barnehagene og mange skoler ikke har råd til vikarer. 

Rødt Østensjø synes:
• At testtyranniet må stanses – la lærerne få gjøre jobben 

sin.
• At barn skal få tid til å leke og ungdom til å gjøre alt 

annet enn lekser – altså at skolen skal være uten lekser.
• At det holder med 20 elever i hver klasse.
• At mange morsmål i skolen er en ressurs,  

ikke et problem.
• At det trengs vikarer i skole og barnehage, og at det bør 

være nok fast ansatte til å dekke normalt fravær.
• At det må være en reell rett til å få barnehageplass i 

nærheten av hjemmet når barnet er fylt ett år.
• At skolefritidsordninga og barnehagene bør være betalt 

av fellesskapet.
• At heldagsskole er et dårlig forslag.
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15 Rødt Østensjø ser for seg:
Et bedre arbeidsliv
Kommunen er den største arbeidsgiveren i bydelen. Gjennom at den 
foretar store innkjøp, kan kommunen også ha innflytelse over arbeids-
livet for øvrig.
 Når den blåblå regjeringa (sammen med Venstre og KrF) har fått 
gjennom endringer i arbeidsmiljøloven, er det viktig å huske at ingen 
kan nekte arbeidsgivere å bli enig med sine ansatte om bedre løsninger 
enn det loven sier.
 Noen mener det er slutt på klassekampen i Norge. Rødt kaller det 
klassekamp når arbeidgiverne slåss for at de ansatte skal få verre kår 
og eierne større inntekter.

Rødt Østensjø går inn for
• at ansatte i bydelen skal ha rett til heltidsstillinger.
• at bydelen ikke skal benytte seg av de økte mulighetene 

til overtid, helgearbeid og midlertidige ansettelser, som 
er blitt innført.

• at bydelen skal gå mot søndagsåpne butikker.
• at bydelen gjennomfører et forsøk med sekstimers ar-

beidsdag med full lønns- og stillingskompensasjon.
• at bydelen skal ta inn flere lærlinger.
• at bydelen skal stille strenge krav til eksterne leve-

randører av varer og tjenester når det gjelder miljø og 
arbeidsvilkår.
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15Rødt Østensjø spør:
Gjelder ikke solidaritet og samhold ut 
over landegrensene?
Enda om det i 2015 «bare» er lokalvalg, mener Rødt det er viktig å 
heve blikket. Regjeringa og mediene framstiller gjerne Norge som en 
fredsnasjon, men faktum 
er at vi er en av de mest 
krigerske nasjonene i 
verden. Norge har etter 
1990 deltatt i åtte kriger 
utafor eget territorium. 
Landet har på et eller 
annet nivå deltatt med 
militært personell i Irak, 
Somalia, Bosnia,  Koso-
vo, Afghanistan, Mali og Libya. Nå i 2015 trener Norge soldater i Irak 
og i Ukraina. 
 Samtidig med at det norske «forsvaret» bomber og slåss i utlan-
det, er evnen til å forsvare eget land og egne ressurser redusert til det 
ubrukelige. Derimot har vi levert en krigersk generalsekretær til Nato 
og må derfor delta i all krigshissing derfra. Gjennom oljefondet deltar 
Norge i utviklinga av dødbringende dronebombefly, samtidig som 
landet sjøl har bestilt for milliarder i utdaterte jagerfly som aldri ser ut 
til å bli ferdige.
 Norsk kriging i utlandet skaper elendighet og bidrar samtidig med 
økt risiko for motterror her hjemme. Både i Nord-Norge og i Nato er 
Norge nå aktivt med på å bygge opp en ny kald krig. 

Rødt Østensjø vil
• fortsatt være det konsekvente fredspartiet.
• at Norge trekker seg ut av Nato og ikke deltar i krigs-

hissing mot Russland.
• at Norge ikke deltar i angrepskriger.
• at Norge gjenoppbygger det nasjonale forsvaret.
• at bydelen vår sier ja til folk som flykter fra nød og 

elendighet.
• at bydelen oppretter vennskapsforbindelser  

for eksempel med den kurdiske byen Kobane, som vant 
over IS våren 2015.
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15 Rødt Østensjø tviler: 
Er det nok å mene det godt?

Bildet over er av et parkeringshus. Det ligger i Bølerlia, lengst 
inne i boligfeltet, mellom barneskole og barnehager. Her vil 
noen lage butikk i stedet. Naboene har sagt nei: Det trengs ikke 
flere butikker i strøket. Det trengs ikke lastebiler med varer 
langs den trange skoleveien. Det trengs ikke økt biltrafikk. Tre 
ganger har saken vært til behandling i bydelsutvalget. Tre gan-
ger var vedtaket nei til butikk. Enstemmig. 
 Så var det vel avgjort da? Neida. For i bystyret stemte Høyre, 
Fremskrittspartiet og Venstre likevel for butikk – og da blir det 
slik. For pengemakta rår – det er viktigere med butikk enn med 
barn. Sånn er det i veldig mange saker. Lokalpolitikerne er ofte 
enig med folk i strøket, men de får ikke gjennomslag i Rådhuset. 
 Og over Rådhuset ligger regjeringa. Og over der ligger EU og 
EØS, som bestemmer at en ikke kan ta lokale hensyn, men må 
sørge for at pengene får bestemme – på tvers av landegrensene. 
 Derfor er det ikke nok å stemme på velmenende lokalpoliti-
kere som til tider stemmer «rett» i bydelsutvalget. Det trengs 
endring av hele styringssystemet. Norge må ut av EØS. Norge 
må unngå nye lammende avtaler som TTIP og TISA. Dette er 
internasjonale avtaler som forhandles fram i stor hemmelighet, 
og som vil gjøre skole og velferd til handelsvarer. 
 I Norge er det nå flere partier som kappes om å være grønne, 
og de har mange gode meninger. Men det hjelper nokså lite i 
lengden. Om vi ikke kvitter oss med kapitalismen, butter det 
fort imot. Det finnes nemlig ingen grønn kapitalisme.
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15Rødt Østensjø går rett på sak: 
Det trengs et helt annet system

Her ser du Harald Minken, Gunnhild Lurås og Turid Kjernlie. 
De står øverst på Rødt Østensjø si liste. De kjenner bydelen 
godt. De vil gjerne samarbeide med folk og organisasjoner for 
å finne ut hva som er best for bydelen. Det er bra. I tillegg er de 
revolusjonære. Hva betyr det?
 Det betyr at de vil kaste om på dagens samfunnssystem. De 
vil ha et system der det er folks behov og miljøet som er avgjø-
rende, ikke hva noen kan tjene mest mulig penger på.
 I dagens system sies det at vi ikke kan bruke av oljefondet til 
å bygge nok sjukehjem og veier uten hull – for da blir det infla-
sjon. Samtidig er det knapt noen begrensninger på bygging av 
kjøpesentre og bankpalasser. 
 I dagens system kan vi ikke få kortere arbeidstid fordi «det 
trengs ansatte til eldrebølgen». Men det er ikke grenser for hvor 
mange som kan ansattes i pengeflytting, rådgivning, reklame og 
andre snylternæringer.
 I dagens system dør millioner i verden av sjukdommer som 
det finnes medisiner mot, fordi det er private investorer som 
eier patentene. Og nå vil de privatisere drikkevannet også.
 Kapitalismen kan til tider flikkes på, men det blir bare med 
flikkinga. Det vi trenger er noe helt nytt. Rødt vil ha sosialisme. 
Rødt vil ha folkestyre. Rødt vil ha fellesskap. 
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15 Lista til Rødt Østensjø ved bydelsvalget 2015

1  Harald Minken   1944  Transportforsker  
2  Gunnhild Lurås   1977  Systemkonsulent  
3   Turid Kjernlie   1952  Barnehagelærer  
4   Kaisa Celius   1991  Elektriker  
5   Anniken Bakke   1972  Rådgiver  
6   Roar Ellingvåg   1960  Servicetekniker  
7   Tora Øgrim   1997  Skoleelev  
8   Anne Minken   1947  Historiker  
9   Are Bøhm   1977  Bibliotekar  
10  Tone  Holiløkk   1956  Lærer  
11  Nils  Amund Raknerud   1949  Vaktmester og forfatter  
12 Kari Celius   1959  Ingeniør  
13 Sjur Atle Furali   1980  Prest  
14 Jorun Gulbrandsen   1948  Organisator  
15 Simen Tutvedt   1979  Lærer byggfag  
16 Hege Bergravf  Johnsen  1965  Bibliotekar  
17 Ingolf  Sundfør   1962  Fagskolelærer  
18 Elisabeth Breen   1950  Førstekonsulent  
19 Erling  Hobøl   1975 Lokomotivfører  
20 Gudmund A Dalsbø   1956  Kontorist  
21 Tor Otto Tollefsen   1951 Sosialkonsulent

Lista til Rødt Oslo ved kommunevalget 2015
1  Bjørnar Moxnes  1981  Partileder  Nordstrand
2  Negar Enayati  1987  Velferdsviter  Alna
3  Eivor Evenrud  1982  Barnehagelærer  Sagene
4  Sissel Hallem  1965  Fagkonsulent  Grünerløkka
5  Marit Halse  1972  Sekretær  Gamle Oslo
6  Siavash Mobasheri  1990  Student  Nordstrand
7  Helle Hagenau  1965  Org.arbeider  Bjerke
8  Truls Drageset Dydland  1992  Student  St. Hansh.
9  Tale Marte Dæhlen  1984  Sekretær  Gamle Oslo
10  Sajjad Thathaal  1974  Konsulent  Stovner
 ... og 55 navn til – se www.rødt.no 

Rødt stiller liste i alle Oslos bydeler.

www.rodt-ostensjo.no
www.facebook.com/ostensjonytt
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