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  1 

Kjære velger. Takk for at du har åpnet programmet. Vi har lyst til å gjøre Oslo til 2 

verdens beste by for Oslos kommende generasjon. Men da trenger vi din hjelp. Mye 3 

går bra, men som Oslo-borgere står vi også ovenfor en del utfordringer før vi kan si 4 

at Oslo er bærekraftig nok til å bære flere generasjoner etter oss. Flere mennesker, 5 

og særlig barn, lever i fattigdom i Oslo. Flere barnefamilier flytter ut av byen. 6 

Klimakampen trenger reelle politiske løsninger folk aksepterer, ikke bare 7 

symbolpolitikk for å ekskludere enkeltgrupper.   8 

  9 

KrF ønsker at Oslo skal være 10 

  11 

1. Den grønne og klimavennlige byen hvor det lønner seg å ta miljøvennlige valg 12 

2. Byen med hjertet for mangfold, hvor alle har et sted de hører hjemme og føler seg 13 

sett og inkludert 14 

3. Byen man ønsker å vokse opp, bo og bli gammel i, som har et attraktivt og tilgjengelig 15 

tjenestetilbud til alle mennesker i alle livsfaser 16 

4. Byen som aktivt bekjemper utenforskap, barnefattigdom og store forskjeller og som 17 

heier på like muligheter for alle 18 

5. Byen med et inkluderte boligmarked hvor alle kan finne et hjem, uavhengig av inntekt 19 

og bakgrunn 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

  25 
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EN BY FOR ALLE GENERASJONER 1 

 Barsel 2 

En dårlig fødsels- og barselopplevelse rammer hele familier, og en mors psykiske helse i 3 

svangerskap og barsel er av grunnleggende betydning for barnets livslange psykiske 4 

helse  Kvalitet må måles på mer enn dødelighet og rifter. Oslos fødetilbud har mulighet til å 5 

lage et tilbud som kan tilrettelegge for at sterke, sunne og i utgangspunktet lite 6 

kostnadskrevende kvinner og barnefamilier får en verdig, trygg og god start på livet. Å vente 7 

barn kan være en stor påkjenning for mange, og politikken bør legge bedre til rette for å 8 

møte foreldrenes, og særlig morens behov, ikke bare barnet. 9 

Oslo KrFs løsninger 10 

● Bevare ABC-klinikken som et reelt fødetilbud i Oslo  11 

● Vi vil legge til rette for at ABC-klinikken skal gjeninnføres som et reelt alternativ for 12 

Oslos kvinner Det må sikres at når det bygges nye sykehus så ivaretas prinsippet om 13 

lavrisikoenheter slik som ABC på OUS. Tilbudet må videreføres som en selvstendige 14 

enheter slik de er i dag 15 

● GI alle gravide muligheter til å velge oppfølging t av jordmor på helsestasjonen, 16 

dersom man ønsker det 17 

● At alle som har født får hjemmebesøk av jordmor og helsesøster innen en uke etter 18 

utskrivning 19 

● Alle Oslos innbyggere skal få tilbud om en time 20 

gratis fysioterapi etter fødsel.   21 

● At helsestasjonene også legger til rette for 22 

barselgrupper for fedre  23 

● Gi tilbud om foreldreveiledningskurs til nye foreldre.   24 

● Gi alle Oslo kommunes ansatte en ekstra uke 25 

hjemme med mor og barn etter fødsel 26 

● Tilby «baby boks» med essensielle gjenstander 27 

som trengs etter fødsel til innbyggere i Oslo som 28 

føder 29 

● At programmene «Home-start Familiekontakten» og «Sammen på vei» utvides med 30 

økonomisk støtte og gjøres kjent for flere31 

 32 
 33 

«Sammen på vei» er et intensivt oppfølgingsprogram 

startet i 2016 for kvinner med sammensatte utfordringer 

som skal bli mødre for første gang. Programmet består av 

jevnlige hjemmebesøk av en familiesykepleier (jordmor 

eller helsesykepleier) fra tidlig i graviditeten og frem til 

barnet fyller to år. 

Hensikten er å fremme sunne svangerskap, forbedre 

oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes 

livssituasjon. «Sammen på vei» er et tilbud i tillegg til det 

ordinære helsetilbudet og drives i samarbeid mellom Bufdir 

og Refionsenteret for barn og unges psykiske helse Øst og 

Sør, der Oslo er et av fem satsningsområder 

 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et 

familiestøtteprogram hvor frivillige besøker 

småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-

4 timer i uken Home-Start er en internasjonal 

organisasjon som ble startet i 1973 i England og i Norge 

er det per i dag 46 avdelinger med til samme  60 

koordinatorer og ca. 470 frivillige. I Oslo brukte 304 

familier Homestart i 2021, der det per nå er de ideelle 

aktørene Frelsesarmeen og Oslo Sanitetsforening som 

står for driften 
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Fundamentet for god oppvekst 1 

Det bør bygges sterkere lag rundt barnet og familien som gjør de første leveårene så enkle 2 

som mulig. Det bør også legges til rette for flere kommunale og ideelle tilbud til familier og 3 

ordningen med familievernkontorer bør styrkes. Informasjonen om tilbud under 4 

fødselspermisjon må styrkes. Alle familier bør sikres tilgang på lekeplasser i nærheten og 5 

ingen i Oslo bør bo mer enn 300 meter unna en lekeplass og vi vil bygge minimum én 6 

fantastisk lekepark i hver bydel som legger til rette for moro og sosialt samvær både for barn 7 

og ungdom, inkludert flere sitteplasser til voksne, samt universelt og miljøvennlig utformet. Å 8 

legge til rette for grøntarealer i indre by er noe KrF vil prioriter da flere mennesker i disse 9 

områdene bor trangere og fattigdommen er større.   10 

Oslo KrFs løsninger: 11 

• Sørge for god informasjonsflyt fra kommunen til nybakte foreldre og legge til rette for 12 

at alle kjenner til sitt nærmeste familievernkontor 13 

• Få oversikt over hvilke lekeplasser som finnes i Oslo, og sørge for at ingen barn bor 14 

mer enn 300 meter fra en lekeplass 15 

• Bygge minst en fantastisk lekepark i hver bydel 16 

• Legge til rette for flere grøntarealer, særlig i indre by 17 

 18 

Mangfoldige familier 19 

Familien kommer i mange former, og for KrF er dette viktig å anerkjenne. I barns øyne er 20 

man forelder eller foreldre uansett familieform man lever i- helt uavhengig av hvor man 21 

kommer fra, hva man tror på og hvem man elsker. Derfor er vi opptatt av gode universelle 22 

ordninger som favner alle familier. KrF ønsker et samfunn med plass til absolutt alle, et 23 

samfunn som er inkluderende og mangfoldig. For å få til dette er det fremdeles behov for å 24 

styrke rettigheter og livskvalitet, endre holdninger og bekjempe hatefulle ytringer og 25 

hatkriminalitet. Derfor skal KrF bidra aktivt for å motvirke diskriminering på bakgrunn av 26 

religiøs overbevisning, kulturell bakgrunn, seksuell orientering og kjønnsidentitet. 27 

Oslo KrFs løsninger: 28 

• Sette i verk konkrete tiltak for å forebygge og hindre mobbing og trakassering på 29 

bakgrunn av religiøs overbevisning, kulturell bakgrunn og seksuell orientering 30 

• Legge til rette for at lærere i Oslo-skolen får tilstrekkelig mangfoldskompetanse for å 31 

sikre at alle barn blir møtt med anerkjennelse for hvem de er  32 

• Sikre at personer som arbeider med barn og unge har kunnskap om hvordan møte 33 

barn og deres identitetsutvikling på en respektfull og inkluderende måte 34 

• Legge til rette for en moderne familiepolitikk som anerkjenner flere familieformer, og 35 

som aktivt bidrar til et inkluderende familiebegrep. 36 

 37 
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 1 

En sterkere kamp mot familiefattigdom 2 

 3 

Forskjellene øker i byen vår. Oslo er en særlig dyr by, med mye høyere boligpriser enn 4 

landsgjennomsnittet. Mange barnefamilier sliter også med høyere renter dyrere strøm, mat 5 

og andre levekostnader. Dette kan føre flere familier inn i fattigdom Ifølge SSB er det 17 000 6 

barn som vokser opp i familiefattigdom i Oslo 2022. Dette har store konsekvenser for barn og 7 

deres mulighet til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold og god helse, et godt sted å bo og 8 

være med på fritidsaktiviteter. KrF mener at tiltakene som settes inn, må ha en direkte effekt 9 

her og nå, men de må også i mye større grad ta tak i de strukturelle årsakene til 10 

utfordringene, ellers klarer vi ikke å snu utviklingen. Derfor bør det tas sterkere grep, blant 11 

annet en ekstra barnetrygd for Oslos barn kalt «Oslo-støtta». Vi vil innføre en slik støtte for å 12 

sikre familier som lever med en samlet inntekt på under 5 G i henhold til grunnbeløpet i 13 

folketrygden. Dette vil gi mange en mer anstendig tilværelse 14 

 15 

 16 

Oslo KrFs løsninger 17 

 18 

• Innføre en kommunal barnetrygd på 6000 kroner i året for alle barn som lever i 19 

familier med en samlet inntekt på under 5 G 20 

• Sørge for gode rammer og lokaler til ideelle organisasjoner som har kontakter og 21 

jobber målretta for å redusere barnefattigdom gjennom for eksempel leksehjelp eller 22 

andre fritidstilbud  23 

• Prioritere gode, kommunale boliger som gir barna levelige hjemmeforhold   24 

• Ta initiativ til en kommunal handlingsplan mot barnefattigdom med mål om å snu 25 

trenden 26 

• Innføre et fritidskort på 5000 kroner som barn og ungdom kan bruke på 27 

fritidsaktiviteter. 28 

 29 

Når familien trenger ekstra støtte 30 

En trygg og god oppvekst er viktig for å ha det bra som barn og lykkes senere i livet. Noen 31 

barn og unge lever dessverre under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Vi 32 

trenger et barnevernsløft i Oslo for å sikre at alle barn og unge får nødvendig hjelp og 33 

omsorg til rett tid, og som bidrar til at barn og unge får trygge oppvekstkår.   34 

Oslo KrFs løsninger:  35 

• Styrke kjennskapen til familievernkontor og doble antall kontor i Oslo   36 

• Gjennomføre et løft for barnevernet i Oslo gjennom kompetanseheving, styrket 37 

bemanning og økt kapasitet.   38 

• Sikre full barnevernsdekning – det vil si at kapasiteten i det offentlige apparatet ikke 39 

skal begrense barns mulighet til en trygg oppvekst.   40 
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• I mye større grad prioritere ressurser og kampanjer for å rekruttere flere fosterfamilier 1 

og tilsynsførere  2 

• Sikre at barn og familier i barnevernet har faste kontaktpersoner og stabil oppfølging.   3 

• Sikre at søsken, så lenge det er til det beste for barna, kan vokse opp sammen etter 4 

omsorgsovertakelse.  5 

• Arbeide for at tilliten til barnevernet blir styrket i minoritetsbefolkningen.   6 

• Styrke barns rettsikkerhet og medvirkning i møte med sosiale tjenester. 7 

• Sørge for at etatslinjene ikke er til hinder for håndteringen av barnevernssaker   8 

• Gi tilbud om samlivskurs til alle nygifte og forebygge samlivsbrudd gjennom 9 

samtalegrupper og samlivskurs, gjerne i regi av frivillige.   10 

 11 

Barnehage 12 

Barnehagene er et viktig bidrag til å sikre barn en god oppvekst. Det er viktig at vi har et 13 

variert tilbud av barnehager, både i kommunal, ideell og privat regi. KrF mener arbeidslivet 14 

bør tilpasse seg familielivet, og ikke motsatt.. Det er foreldrenes ansvar og rett til å finne en 15 

barnehage tilpasset sitt barn. Som foreldre kjenner man barna sine best, og tar derfor 16 

avgjørelsen selv på om og når man skal benytte seg av barnehageplass til sitt barn. Mange 17 

foreldre sliter med å få logistikken til å gå rundt når det kommer til henting og levering, og det 18 

bør være et politisk mål at flest mulig barn går i en barnehage som ligger i nærmiljøet 19 

dersom familien ønsker der.   20 

Når barnet starter i barnehagen er det viktig med tid og med ro for både barn, barnehagen og 21 

foreldre, derfor vil KrF gi alle kommunalt ansatte i Oslo rett på tre dagers velferdspermisjon 22 

med lønn for barnehagestart. Leken som skjer i barnehagen er svært viktig for et barns 23 

utvikling, og det bør derfor være en god balanse mellom pedagogisk opplegg og den frie 24 

leken i barnehagen. En god barnehage for barna er avhengig av stabile, trygge og 25 

omsorgsfulle voksne. En styrket bemanning i barnehagen vil bidra til at ansatte lettere ser 26 

hvert enkelt barn og kan følge dem opp på en god måte. Dette vil igjen bidra til tidligere å 27 

oppdage barn som trenger særskilt oppfølging. Det vil også demme opp for et høyt 28 

sykefravær.  29 

Oslo KrFs løsninger: 30 

• Barnehagen skal fortsette å være et frivillig tilbud som ikke skal gjøres obligatorisk  31 

• Innføre «nærbarnehageprinsippet», der man har fortrinnsrett på barnehagen som 32 

ligger nærmest, og kartlegge hvor mange barn som går i barnehage nærmere enn en 33 

kilometer hjemmefra 34 

• Lage en opptrappingsplan for barnehagebemanning som på sikt sikrer at det er 35 

maksimalt 2 barn per ansatt for barn under 3 år, og maksimalt 5 barn per ansatt for 36 

barn som er 3 år eller eldre i Oslos barnehager. 37 

• Sørge for en omfattende oppussing av kommunale barnehager som legger til rette for 38 

barna  39 

• At barnehagens uteområder som utgangspunkt skal være åpen for alle barn også 40 

utenom barnehagens åpningstid  41 
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• Legge til rette for at foreldrene kan velge blant et mangfold av barnehagetilbud med 1 

høy kvalitet og likebehandle alle barn og barnehager for å sikre høy kvalitet.  2 

• Sikre forutsigbar finansiering for barn med behov for spesiell tilrettelegging, slik at 3 

den barnehagen foreldrene ønsker for sitt barn er i stand til å gi et godt 4 

barnehagetilbud i tråd med barnets enkeltvedtak og lovens krav.   5 

• Styrke kompetansen til de ansatte gjennom allment tilgjengelige ordninger for 6 

videreutdanning 7 

• Styrke bydelsbudsjettene for å sikre drift av barnehagene.  8 

• Sikre alle barn i barnehagen et godt og næringsrikt måltid daglig.  9 

• Alle barnehagefamilier skal tilbud om samtale med familiekonsulent 10 

• Legge til rette for at overgangen mellom barnehage og skole blir best mulig for barna 11 

gjennom god dialog mellom skolen, barnehagen og hjemmet    12 

 13 

 14 

God livskvalitet for Oslos seniorer 15 

 16 

Det blir stadig flere eldre i Oslo, og de eldre blir stadig friskere. De fleste eldre er en ressurs 17 

både for seg selv, for familien sin og for byen. Mye av seniorpolitikken har fokusert på ulike 18 

tilbud på dagtid og har ikke tatt innover seg at seniorene lever et langt mere aktivt liv enn 19 

tidligere. Oslo KrF ønsker å legge til rette for et bredere aktivitetstilbud for denne gruppen. 20 

Oslo er tilsluttet nettverket for aldersvennlige byer i Verdens helseorganisasjon, WHO. I Oslo 21 

skal våre seniorer kunne leve selvstendige, aktive og trygge liv med god livskvalitet. Det er 22 

viktig å motvirke ensomhet og skape kontakt mellom generasjonene. Mange eldre gjør en 23 

viktig jobb i frivillighetsarbeid. Oslo seniorpolitikk skal hindre utstøting av arbeidslivet og 24 

legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid dersom de vil det. 25 

 26 

KrF ønsker å sikre en verdig aldring for alle innbyggerne i Oslo kommune og gi alle den 27 

helsehjelpen de trenger. Dette innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale 28 

og åndelige behov blir ivaretatt. En god alderdom handler om å være en aktiv 29 

samfunnsborger og ha ansvar for seg selv og egen helse. Når behovene for hjelp melder 30 

seg, må den enkelte behov kartlegges for å sikres egnet boform, gode hjemmetjenester og 31 

velferdsteknologi i hjemmet. Det er viktig for KrF at fokuset settes på hva den enkelte 32 

mestrer selv og tildeler tjenester etter dette. De sykeste eldre må sikres sykehjemsplasser. 33 

 34 

KrF ser det som viktig å legge til rette for god omsorg ved livets slutt, enten hjemme eller på 35 

institusjon. Vi ønsker å heve kompetansen på palliasjon gjennom videreutdanning og sikre 36 

tilgjengelige pårørenderom i sykehjemmene. De ansatte er en meget viktig ressurs for 37 

kommunen. Det er viktig at kommunen legger til rette for videreutdanning for å gi økt faglig 38 

kompetanse og til rette legge for økt språkkompetanse der dette er et behov. 39 

 40 

KrF mener at godt samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner gir det mest 41 

varierte og omfattende aktivitetstilbudet for eldre. Over en halv million nordmenn benytter 42 

ikke digitale verktøy, svært mange av disse er eldre. Dette skaper utenforskap som påvirker 43 

både boevne og livskvalitet. Dette mener KrF er et kollektivt samfunnsansvar og at 44 

samfunnet må legge til rette slik at de som sliter med digitale verktøy får den hjelpen som de 45 

trenger.  46 
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 1 

KrF vil at både kommunen, idielle organisasjoner og private skal drifte hjemmetjenestene, 2 

sykehjem, Omsorg + og eldresentre i Oslo. Disse utfylle hverandre og vil sammen gi det 3 

beste tilbudet. Det er viktig med forutsigbare langtidskontrakter for disse. Aktivt liv som eldre 4 

(seniorer) 5 

Oslo KrFs løsninger: 6 

•  Gi ansatte i kommunen mulighet for å stå i jobb til fylte 72 år 7 

•  Videreutvikle seniorsentrene slik at de kan gi ulike rådgivningstjenester som eldre 8 

trenger for å kunne bo hjemme, bla. digital opplæring og hjelp, tilpassing av bolig, 9 

økonomiske rettigheter. 10 

•  Gi eldresentrene utvidet handlingsrom til å ha oppsøkende virksomhet for å gi 11 

aktuelle rådgivningstjenester og informere om aktuelle tilbud i bydelen. 12 

•  Vurdere samlokalisering av eldresentre, frivillighetssentraler og frisklivssentraler for å 13 

skape større miljøer og flere tilbud til de eldre 14 

• Vektlegge tiltak som fremmer kontakt mellom generasjonene både i barnehage, 15 

skole, aktivitetsskole, eldresenter og sykehjem. 16 

•  Sikre nok benker i byen 17 

•  Se på bibliotekene som en sentral arena for fellesskap for eldre. Her kan det 18 

tilrettelegges for at de får digital kompetanse. 19 

•  Bidra til å motivere private eiendomsutviklere til å bygge ulike private seniorboliger 20 

med fellesareal og fellestjenester 21 

 22 

Trygg og tilrettelagt bolig 23 

 24 

KrFs mål er at eldre med hjelpebehov som ønsker det skal kunne bo hjemme hele livet eller 25 

lengst mulig og oppleve trygghet og selvstendighet. Tap av familie, nettverk og funksjonsnivå 26 

kan føre til ensomhet og isolasjon hos eldre. Selv med et rikt sosialt liv kan tap av nære 27 

relasjoner gi et stort savn. I spørreundersøkelsen «Eldres boligbehov» (2018) fra Ipsos 28 

svarte ni av ti at de ønsker å bo hjemme lengst mulig. Men om lag halvparten svarte at de 29 

bor i en bolig som i liten grad eller ikke i det hele tatt er tilpasset med tanke på endring i 30 

funksjonsnivå eller bevegelighet. Dette viser at det er stort behov for at kommunene 31 

informerer eldre innbyggere om viktigheten av å ha en bolig som er 32 

tilpasset for mulig endret funksjonsnivå. 33 

Oslo KrFs løsninger: 34 

• At alle eldre med hjelpebehov som ønsker å bo hjemme følges opp jevnlig fra 35 

bydelen slik at deres behov for hjelpemidler og velferdsteknologi ivaretas. 36 

• Øke tilgang til tilpassede boliger, Omsorg + boliger. Disse må ikke bli gitt som 37 

alternativ til sykehjemsplasser. 38 

• Sikre at eldre og andre brukere av hjemmetjenesten fortsatt kan velge fritt mellom 39 

ulike leverandører av tjenesten. 40 

• Videreutvikle demensomsorgen og kompetansen i hjemmetjenesten slik at personer 41 

med demens får god støtte, veiledning og hjelp. 42 
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• Sikre god avlastning og støtte til alle pårørende som bor sammen med personer med 1 

demens eller har andre store hjelpebehov. 2 

• Ha fokus på å ivareta sårbare eldre uten nære pårørende eller omsorgspersoner. 3 

• Styrke hjemmetjenestens kunnskap om god ernæring for eldre og oppfølging av eldre 4 

som står i fare for å bli underernært. 5 

• At det iverksettes kurs til ansatte som er i behov av språkopplæring. 6 

• At en større andel av stillingene skal være heltidsstillinger. 7 

• At alle bydelene skal ha Mestringsteam som raskt starter opp trening ved 8 

funksjonsfall. 9 

• Tettere kontakt mellom hjemmetjenesten og fastlegene. 10 

• Arbeide for størst mulig likeverdighet i hjemmetjenestens tjenester uavhengig av 11 

hvilken bydel man bor. 12 

• Aktivt motivere de eldre til bruk av seniortilbudene i bydelen. 13 

• Bør satse på miljøarbeidere i alle bydeler med gode aktivitetstilbud inkludert vekt på 14 

gode fellesmåltider. Benytte særlig sang og musikk som viktige aktivitetstilbud. 15 

• Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner om telefontjeneste, besøkstjeneste, 16 

turgrupper, kulturaktiviteter og kontakt mellom generasjonene. 17 

• Tilgang til aldersvennlig transport (rosa busser) må være i alle bydelene. 18 

• Bedre parkeringstilbudet ved seniorsentrene, sykehjemmene og omsorg+ boliger. 19 

• Alle bydeler må ha tilbud om økonomisk veiledning for eldre, slik at de sikres sine 20 

rettigheter. 21 

• Alle bydelene må ha tilbud om opplæring og bistand i bruk av digitale verktøy. 22 

 23 

Omsorg + boliger 24 

 25 

Å ha bolig til livets slutt, sikrer trygghet og stabilitet. Oslo bygger ut Omsorg + leiligheter, der 26 

eldre etter vedtak i bydelen kan leie leilighet i et boligkompleks med døgnkontinuerlig vakt. 27 

Gjengs leie benyttes til å fastsette leiepris i Omsorgs+ boligene. Ut fra de høye leieprisene 28 

som er i Oslo kommunene, må det være fokus på om gjengs leie kan føre til for høy leie for 29 

enkelte beboere med lav inntekt 30 

 31 

Oslo KrFs løsninger: 32 

 33 

• Løpende vurdere behovet for å bygge flere Omsorg+ boliger. 34 

• Legge til rette for at de eldre flytter inn i Omsorg+ bolig til rett tid, slik at de kan delta 35 

aktivt boligenes tilbud. 36 

• Beboere med lav inntekt må få hjelp fra bydelen til å søke bostøtte og eventuell 37 

annen stønad. 38 

• Omsorg+ sentrene skal tilrettelegges som seniorsentre for de eldre i nærområdet 39 

 40 

 41 

Helsehus og langtidshjem 42 

 43 

I Oslo er alle korttidsplasser samlet i egne sykehjem som kalles helsehus. Oppgaven her er 44 

å gi god oppfølging av utskrivningsklare pasienter som kommer fra sykehus så de blir 45 
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friskere før de reiser hjem til seg selv. De er også beregnet for hjemmeboende eldre som kan 1 

trenge opptrening for å kunne bo hjemme lengre. Flere og flere av de som trenger 2 

langtidsplass på sykehjem, vil være rammet av demenssykdom. Det er derfor viktig å bygge 3 

sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Langtidshjemmene 4 

skal bli mer lik ordinære hjem De daglige aktivitetene skal gi et godt hverdagsliv for 5 

beboerne. Nærmiljøet må trekkes inn i sykehjemmet. Sykehjemmene må gi god 6 

bevegelsesfrihet ute og inne. KrF har gjennom flere år arbeidet aktivt for at Oslo kommune 7 

skulle bygge demenslandsbyer som tilbud til deeante personer. I 2023 åpner Oslo Kommune 8 

sine to første demenslandsbyer: Dronning Ingrids hage på Lille Tøyen og Furuset hageby. 9 

Her skal beboerne bo i små grupper meg hjemlig atmosfære, ulike aktiviteter, restaurant,  10 

butikk og frisør 11 

Oslo KrFs løsninger: 12 

• Øke tempoet med å rehabilitere og bygge nye sykehjem 13 

• Økt bemanning på helsehusene for å gi aktiv opptrening for hver enkelt beboer med 14 

sikte på raskt å kunne flytte hjem til egen bolig. 15 

• Alle nye langtidshjem vurderes bygd som landsbyer med god bevegelsesfrihet for 16 

beboere ute og inne. 17 

• Langtidshjemmene skal fortsatt ha enkeltrom slik at ingen må bo på dobbeltrom mot 18 

sin vilje. 19 

• Øke grunnbemanningen og legge til rette for flere heltidsstillinger 20 

• Ha fast lege knyttet til det enkelte sykehjem / helsehus. 21 

• Egne hospiceplasser for eldre. 22 

• Styrke prestetjenesten / andre åndelig tilbud 23 

• Sykehjemsetaten gjennomfører innskrivings- og kartleggingssamtaler jevnlig og lagrer 24 

informasjon om tros- og livssynstilhørighet i henhold til gjeldende 25 

personvernlovgivning 26 

• Styrke tilbudet om tannhelsetjenester i sykehjemmene og sikre kompetansen til 27 

pleiere vedrørende daglig munn- og tannpleie. 28 

• At alle sykehjemmene har en miljøterapeut med ansvar for hjemmets 29 

aktivitetsprogram. 30 

• Tilrettelegge utstillinger som veksler mellom sykehjemmene.  31 

• Benytte sang og musikk aktivt tilpasset pasientgruppen. 32 

• La eldre på sykehjem får tilbud om minst en times aktivitet hverdag, lagt opp etter 33 

egne interesser og ønsker. 34 

• At det iverksettes kurs til ansatte som er i behov av språkopplæring 35 

 36 

UTDANNING 37 

  38 

En god skole skal både utdanne og danne. Skolens oppgave er ikke bare å formidle 39 

kunnskap og fakta. Skolen må se hele eleven og gi kompetansen som kreves til å mestre 40 

livet. Grunnleggende teoretiske ferdigheter i basisfagene norsk, engelsk, f, matematikk og 41 
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naturfag er avgjørende –men KrF vil også understreke betydningen av humanistiske, 1 

praktiske og estetiske fag i skolen.  2 

Oslo KrFs løsninger: 3 

• Utarbeide en plan for lekens plass i undervisningens første skoleår. Her bør uteskole 4 

en dag i uken inngå. 5 

• Sette i gang et prøveprosjekt med en eller flere førskoleklasser for seksåringene. 6 

• Oslo-skolen skal gi elevene kunnskap om vår kristne og humanistiske kulturarv og det 7 

religiøse mangfoldet i byen.  8 

• Skolen skal gi rom for å markere religiøse høytider, og alle skoler skal gi elevene 9 

tilbud om skolegudstjenester før jul. Disse markeringene skal være basert på 10 

frivillighet og det skal gis gode alternativer.  11 

• Elevenes religionsfrihet skal sikres og det skal legges til rette for religiøse aktiviteter i 12 

skoletiden som er initiert av elevene selv.   13 

 14 

En bedre skolehverdag   15 

Barn tilbringer i dag mer tid på skolen enn tidligere. Innholdet i skoledagen må derfor være 16 

meningsfylt. Flere familier med begge foreldre i full jobb og sterkere vektlegging av skole og 17 

utdanning i samfunnet har ført til at skoledagene er blitt lengre. Stadig flere barn benytter 18 

aktivitetsskolen, som har varierende kvalitet. Helsesykepleiere er viktig for å sikre at eleven 19 

har en god helse. 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse. 20 

Det er et mål for Oslo KrF og legge til rette for at mer av en slik undervisning skjer I den 21 

ordinære klassen, slik at barnet er en del av klassemiljøet. Oslo KrF vil ta grep for å sikre at 22 

skoledagen blir enda mer meningsfull og tryggere, blant annet ved å utvide «hjertesone» til å 23 

gjelde alle barneskoler Hjertesone er et tiltak for å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved 24 

å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt 25 

Oslo KrFs løsninger: 26 

• Heve kvaliteten i aktivitetsskolen (AKS) og videreutvikle den som et sosialt og 27 

pedagogisk tilbud.   28 

• Legge til rette for bedre samarbeid mellom frivilligheten, idretten og AKS.   29 

• Likebehandle ideelle og offentlige AKS-tilbud.  30 

• Si nei til karakterer i barneskolen.   31 

• Videreutvikle sidemålsundervisningen og beholde egen karakter for sidemål.  32 

• Ha et tydelig ordensreglement i Oslo-skolen og gi lærerne mulighet til å håndheve 33 

dette.  34 

• Innføre mobilfri barneskole i Oslo.  35 

• at nærskolen også skal være et reelt alternativ for barn med nedsatt funksjonsevne 36 

og at den individuelt tilpassede opplæringen fortrinnsvis skal skje i klassemiljøet.  37 

• at kommunen følger opp plan- og bygningslovens krav om universell utforming på alle 38 

skoler.  39 
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• at det settes av midler og utarbeides konkrete planer, for å gjennomføre de 1 

utbedringer Undervisningsbygg har funnet må gjøres for å få skolene universelt 2 

utformede.  3 

• Hjertesoneprogrammet i Oslo utvides til å gjelde alle barneskoler i Oslo.  4 

• Sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig, og evaluere måten 5 

spesialundervisning er finansiert på.  6 

• Jobbe for at det er helsesykepleiere på alle ungdomsskoler og videregående skoler 7 

• Sørge for at hver skole har et spesialpedagogisk team og at PP-tjenesten er mer til 8 

stede på skolene.   9 

• Legge til rette for en bedre overgang mellom barnehage og skole, med blant annet 10 

forsøk med fleksibel skolestart  11 

 12 

Læreren er veien til kunnskap for barna   13 

Det finnes etter hvert mange teknologiske muligheter som kan gjøre utdanning enklere, noe 14 

pandemien viste oss. Allikevel er det ingen tvil om at læreren er den viktigste personen for en 15 

elev i klasserommet, og det er viktig at lærermassen speiler elevmassen i byen vår. Vi ser en 16 

utvikling der stadig flere oppgaver tilfaller læreren. Læreren må få tid til å lære bort, og må 17 

vises tillit og gis pedagogisk frihet i sitt arbeid. Kartlegging og rapportering må aldri bli noe 18 

mål i seg selv, men må bidra til å realisere skolens samfunnsoppdrag. Det bør bygges et 19 

sterkere team rundt elev, og flere faggrupper må få komme inn i skolen, som 20 

helsefagarbeidere, psykologer og miljøarbeidere Det er viktig å jobbe aktivt for å sikre at 21 

kloke hoder velger lærerutdanning, og at lærerne speiler elevmangfoldet i byen vår. Læreren 22 

skal ha trygge arbeidsplasser og ikke være redde for å ytre seg. 23 

 I Oslo møter mange elever opp til første skoledag med manglende språkferdigheter. Andre 24 

starter skolen med andre kunnskapshull som fører til at de blir hengende etter. Tidlig innsats 25 

er viktig for å gi alle elever like muligheter – og for å hindre frafall i videregående opplæring. 26 

Målet må være at kunnskapshull hos elevene tettes så tidlig som mulig. Da er det viktig at 27 

det er nok lærere i skolen. En lærenorm som sikrer maksimalt 16 elever per lærer i 28 

barneskolen og 20 elever per lærer i ungdomsskolen ble vedtatt i 2020, men reelt sett er vi 29 

ikke i mål i klasserommet 30 

. 31 

Oslo KrFs løsninger: 32 

• Jobbe aktivt for å rekruttere flere menn og flere med minoritetsbakgrunn inn i skolen   33 

• Legge til rette for flere faggrupper i skolen som frigjør tid for læreren til å konsentrere 34 

seg om sin hovedoppgave 35 

• Gi større grad av pedagogisk frihet til lærerne 36 

• Sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig, og evaluere måten 37 

spesialundervisning er finansiert på. 38 

• Sørge for at hver skole har et spesialpedagogisk team og at PP-tjenesten er mer til 39 

stede på skolene. 40 
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• Ha fokus på skolen som arbeidsplass med godt arbeidsmiljø der arbeiderne sikres 1 

ytringsfrihet  2 

• Gjennomføre lærernormen i Oslo   3 

 4 

Hjem og skole   5 

Barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom 6 

hjem og skole. Et godt skole/hjem-samarbeid bidrar til at foreldrene kan ivareta sitt ansvar for 7 

barnets oppdragelse også når barnet er på skolen. Hjem/skole-samarbeidet må bære preg 8 

av felles mål, gjensidig forpliktelse og medvirkning.   9 

Oslo KrFs løsninger:   10 

• Forsterke samarbeidet mellom hjem og skole, blant annet gjennom en ordning med 11 

skriftlig samarbeidsavtale mellom hjem og skole i grunnskolen som undertegnes av 12 

begge parter ved skolestart. Avtalen skal tydeliggjøre hvilke forventninger skolen har 13 

til de foresatte, og hvilke forventninger de foresatte har til skolen. Avtalen skal danne 14 

grunnlag for samarbeidet mellom hjem og skole, og følges opp i dialogen mellom 15 

lærer, foresatte og skolens ledelse.   16 

• Ansette egne skole/hjem-koordinatorer med sosialfaglig utdanning på utvalgte skoler. 17 

Det kan være særlig aktuelt i områder med høy andel minoritetsspråklige elever og 18 

elever fra lavinntektsfamilier. Koordinatoren skal ha ansvar for å hjelpe og avlaste 19 

lærerne i skole/hjem-samarbeidet. Skole/hjem-koordinatoren skal også drive 20 

oppsøkende virksomhet.   21 

• Sikre et tilstrekkelig antall minoritetsrådgivere, som lærer opp de øvrige 22 

yrkesgruppene på skolen.   23 

• Innføre hjemmebesøk i de tilfellene hvor foresatte gjentatte ganger ikke møter opp på 24 

skolens foreldremøter og elevsamtaler. I de tilfeller hvor språk kan være en barriere, 25 

kan besøket skje i samarbeid med minoritetsrådgiver, eventuelt andre personer som 26 

snakker foreldrenes morsmål.  27 

 28 

 29 

Et mangfoldig skoletilbud   30 

Oslos skoletilbud skal være preget av et mangfold, både innenfor den offentlige skolen og 31 

gjennom friskoler som supplerer det offentlige tilbudet. Det skal alltid stilles strenge krav til 32 

kvalitet. Det er grunnleggende positivt at foreldre har mulighet til å velge skoler med 33 

alternative pedagogiske arbeidsformer og livssyn.   34 

   35 

Oslo KrFs løsninger:  36 
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• Sikre at nærskolen er et reelt førstevalg for foreldre og elever, og at disse skolene 1 

sikres ressurser til å ta imot alle elever   2 

• Oslo kommune skal ha en positiv grunnholdning til skoler som representerer et 3 

supplement og alternativ til den offentlige skolen – så lenge disse tilfredsstiller 4 

nødvendige kvalitetskrav.  5 

• Foreldrenes rett til selv å velge opplæring for sine barn må ivaretas.   6 

• Etablere en ordning der friskoler kan søke om midler til mindre 7 

investeringer/vedlikehold 8 

 9 

Videregående opplæring 10 

Flere skal fullføre og bestå og alle skal kjenne seg verdifulle i skolen. Det er for mange elever 11 

som ikke fullfører den videregående opplæringen. Det er mange årsaker til dette. (Se 12 

alternativ 1 og 2 om inntak i kulepukt.) I tillegg må yrkesfag stykes, da frafallet er særlig stort 13 

her. Samtidig klarer ikke næringslivet å rekruttere nok fagfolk til å dekke deres 14 

kompetansebehov og dette behovet vil bare øke i tiden fremover. ODerfor må det på plas et 15 

tettere samarbeid mellom næringsliv og kommunen. Dette for å dele kompetanse, sikre en 16 

relevant utstyrspark på yrkesfagene og tilstrekkelige lærlingeplasser. Uten videregående 17 

opplæring vil mange unge mennesker få en vanskelig start på voksenlivet  18 

Oslo KrFs løsninger: 19 

  20 

• Alt 1.Være positiv til utrullingen av andre opptaksmuligheter til den videregående 21 

opplæring enn rent karakterbasert opptak . Alt 2: Støtte fritt skolevalg som sikrer at 22 

det er elevenes prestasjoner som avgjør hvilken skole de kommer inn på  23 

• Øke dagens målsetting til at 90 prosent av Oslo-elevene skal fullføre og bestå 24 

videregående skole. 25 

•  Som et tiltak for å redusere frafallet i videregående skole innføres en regel om at 26 

skolene fortsetter ordningen fra ungdomsskolen med foreldresamtaler for 27 

enkeltelever både i VG1 og VG2, dvs. til elevene er 18  28 

• Styrke lærlingtilskuddet 29 

• Legge til rette for at flere videregående skoler i Oslo kan ha oppkjøring som valgfag 30 

• Styrke rådgivningstjenesten slik at det finnes kompetanse innen spesialpedagogikk, 31 

psykologi og karriereveiledning på hver skole. 32 

• Etablere egen mentorordning for elever og lærlinger i yrkesfag.  33 

• Styrke utsyrsparken for yrkesfagene, gjennom et samarbeid med næringslivet.  34 

• Den teoretiske utdanningen på yrkesfag bør i større grad yrkesrettes.  35 

• Arbeide målrettet for å øke statusen på yrkesfagene.   36 

• Sikre bedre tilgang på læreplasser i private og kommunale virksomheter.  37 

• At det brukes lærlinger i alle ledd ved store offentlige utbyggingsprosjekter   38 

• Opprette flere modeller som fører til fag- og svennebrev, som vekslingsmodellen.  39 

• Styrke kompetansen i karrierveiledningstjenesten om yrkesfagene og om det lokale 40 

næringslivets behov.   41 
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Høyere utdanning 1 

Verden og det norske samfunnet står overfor store omstillinger. Derfor trengs det mer enn 2 

noen gang flere med høyere utdanning. Oslo har universiteter og høyskoler med fagmiljøer 3 

og utdanning på et høyt internasjonalt nivå. Dette må videreforedles og støttes opp under. 4 

Det er avgjørende for at studenter skal ønske å studer i Oslo at de har en plass å bo, og at 5 

Oslo er en by som er tilgjengelig for studenter med et stramt budsjett.  6 

I dag gjør høge tomteprisar og strenge byggekrav det vanskeleg for studentsamskipnadane 7 

å bygge bustadar til ein rimeleg pris. Dermed må studentane betale meir i leige når dei flyttar 8 

inn. Bygging av flere studentbustadar kan senke leiekostnadene for studentene og bidra til å 9 

lette presset på den private bustadsmarknaden. Dessuten bør rekkefølgekravet endres da 10 

studentboliger ikke nødvendigvis har samme behov for bod, parkering eller livsløpsstandard. 11 

Oslo KrFs løsninger: 12 

• Ha som mål at stadig flere studenter velger Oslo som studentby gjennom et rikt utvalg 13 

studieplasser og et godt kulturliv 14 

• Lempe på rekkefølgjekravet ved bygging av studentbustadar. 15 

• Gi studentsamskipnadar forkjøpsrett ved sal av tomter i nærleiken av studiestader 16 

• Tilgjengeleggjer tomter til studentbustadar gjennom tomtfeste. 17 

• 20% av alle studentane i Oslo skal bu i ein studentbustad. 18 

• Sikre rimelige kulturtilbud til studenter.  19 

• Tilrettelegge for flere rusfrie arenaer for studenter 20 

• Gratis barnehageplass til alle barn som har foreldre som er heltidsstudenter. 21 

 22 

 23 

KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 24 

Vi vil være det beste samarbeidspartiet for alle som fremmer 25 

kostnadseffektive miljø- og klimatiltak.  26 

Vi vil videreutvikle Oslo som en helsefremmende by med rike muligheter til 27 

aktiv transport og naturopplevelser. 28 

 29 

Klimabyen Oslo 30 

For å begrense global oppvarming, må alle land, kommuner og innbyggere ta ansvar. Det er 31 

myndighetens jobb å legge til rette for at innbyggerne kan leve klima- og miljøvennlige liv. 32 

Oslo skal være en foregangsby på klimakutt og bærekraft. Rensing av CO2-utslipp ved 33 

forbrenningsanlegget på Klemetsrud er et vesentlig bidrag til å nå det svært ambisiøse målet 34 

om å redusere Oslos CO2-utslipp med 95 % i 2030. Samtidig må Oslo også legge til rette for 35 

å ta imot avfall til rensing fra nabokommunene da klimakampen er global. Det vil vi gjøre 36 

gjennom å stimulere til bruk av kollektive løsninger, ombruk og klimavennlige energi- og 37 

transportløsninger. Kommunen selv skal være en foregangsaktør, og samarbeide tett med 38 

byens næringsliv og innbyggere for å gjøre byen til en av Europas mest miljøvennlige. 39 

 40 
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Oslo KrFs løsninger: 1 

 2 

• Veksten i Oslo-trafikken skal skje gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange.  3 

• Stille strengere miljøkrav til taxinæringen ved tildeling av konsesjoner. 4 

• Sikre bygging av ny sentrumstunnel for T-banen. 5 

• Bidra til reguleringsmessig sikring av en trasé for nye sentrumstunnel for jernbanen 6 

• Øke produksjonen av ren energi, slik som biogass fra avfall, jordvarme og solenergi.  7 

• Bedre ENØK tilskuddsordninger for private husholdninger og ideelle organisasjoner. 8 

• Lage en målsetting for energiøkonomisering i Oslo mot 2030. 9 

• Gi insentiver til dem som vil kvitte seg med fossilbilen, i form av ett års 10 

gratis kollektivtransport og bildelingsmedlemskap 11 

• Etablere flere ladestasjoner for elbiler over hele byen, og spesielt i 12 

beboerparkeringsområder og andre områder hvor folk ikke har mulighet til å ordne 13 

ladeløsning selv.  14 

• Fjerne miljøgifter på gamle industritomter og fortsette rensingen av havnebassenget. 15 

• Stimulere til elektrifisering av småbåter, blant annet ved å støtte ladestasjoner i 16 

småbåthavnene.  17 

• Redusere matsvinnet i kommunens egne virksomheter 18 

• Samarbeid med omkringliggende kommuner om løsninger på behandling av matavfall 19 

og håndtering av biogass. Utrede om private kan eie og drive et biogassanlegg. 20 

• Stille krav for at man ikke kan vinne anbud dersom løsningene ikke er sosialt 21 

eller miljømessig bærekraftige.  22 

• Sikre bedre ressursutnyttelse ved å stimulere til flere utstyrssentraler og samordne 23 

ulike utstyrsbibliotek, og holde de åpne både på kveldstid og i skoleferier.  24 

• Gjøre kommunens bilpark utslippsfri og alle kommunens virksomheter 25 

miljøsertifiserte. 26 

• Ha kollektivpriser som stimulerer til økt bruk av buss, trikk og bane.  27 

• Gjøre kollektivtrafikken i Oslo gratis for barn under 13 år 28 

• Arbeide for at det blir T-bane til A-hus 29 

• Bygge Fossumdiagonalen fra Trondheimsveien til Østre Aker vei.  30 

• Sikre større grunneierbirag ved samferdsel- og miljøutbygginger 31 

• Sette restriksjon på tungtransport i boligområder og begrense antall dieselkjøretøyer 32 

på dager med dårlig luftkvalitet. 33 

• Bruke muligheten til å etablere lavutslippsoner i områder som er plaget av sterk 34 

luftforurensing. 35 

 36 

 37 

Miljøbyen Oslo  38 

 39 

Fra naturens side har Osloområdet trolig landets største mangfold av naturtyper og arter. 40 

Samtidig er det her vi har vår største befolkningskonsentrasjon. Den største trusselen for 41 

biologisk mangfold og sårbare arter er nedbygging og arealtap. Byutviklingen må derfor 42 

bevare og restaurere eksisterende grøntområder, og øke arealet av naturlige grøntområder i 43 

Oslo, til fordel for lokalklima, naturmangfold, for overvannshåndtering og flomdemping. Å 44 

bevare livet i og ved Oslofjorden er en viktig del av dette. Natur er også et viktig bidrag til 45 
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trivsel og livskvalitet. Oslo KrF vil i samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner 1 

styrke og videreutvikle Oslo som byen mellom marka og fjorden, som fremmer gode 2 

bærekraftige liv i byen, og med rik tilgang til naturopplevelser, lek og felleskap.  3 

 4 

Oslo KrFs løsninger: 5 

 6 

• Tilrettelegge for at organisasjoner lett kan bli kjent med tilskuddsordninger for natur 7 

og friluftsliv. 8 

• Videreføre og utvikle driftstilskudd/samarbeidsavtaler med frivilligheten. 9 

• Alle planprosesser må tilrettelegge for deltagelse av frivillige. Eksempler på dette kan 10 

være regionale møter på kveldstid, tilstrekkelige høringsfrister og lett tilgjengelig 11 

digitale tjenester. 12 

• Etablere og bruke arealbudsjett og arealregnskap. Sikre bærekraftig arealbruk med 13 

sammenhengende økosystemer. 14 

• Etablere en helhetlig strategi for arealbruk og følge opp regionale bestemmelser i 15 

kommunale planer. 16 

• Hindre bit-for-bit nedbygging av naturen og se sammenhengene mellom arealene på 17 

tvers av kommunegrensene og således øke det interkommunale samarbeidet. 18 

• Få langsiktige byggegrenser inn i regionale og kommunale planer. 19 

• Beskytte nærnatur, strandsonen, markaområder, fjellområder og matjord fra 20 

ytterligere nedbygging. 21 

• Sørge for at Oslo oppfyller nasjonale og internasjonale krav til grenseverdier for støy 22 

og luftforurensning.  23 

• Etablere inngrepsfrie områder i Marka for å sikre at skogsdrift skjer på en skånsom 24 

måte som bevarer særlig verdifull gammelskog.  25 

• Bevare og verne byens parker og grøntområder mot utbygging.  26 

• Sikre byens grønne preg gjennom aktiv skjøtsel av byvegetasjon og kulturlandskap.  27 

• Etablere flere parsell- og skolehager.  28 

• Benytte både tak og vegger i byen til beplantning, og jobbe for at flere av byens tak 29 

kan benyttes til felleshager.  30 

• Ha en mer ambisiøs plan for nyplanting av bytrær.  31 

• Holde parker og grøntområder frie for søppel gjennom et større samarbeid med 32 

arbeidslivstiltak som Jobben og I jobb.  33 

• Fortsette skjøtselen og gjenåpningen av elver og bekker som er lagt i rør og sørge for 34 

god rensing av Oslos vassdrag.  35 

• Fullføre kyststien, ruste opp badeplasser langs fjorden og etablere nye båtplasser i 36 

regi av båtforeningene.  37 

• Etablere flere sjøbad og strender, både i sentrum, på øyene og i de kystnære 38 

bydelene.  39 

 40 

• Utvikle urbant jordbruk, blant annet gjennom å etablere flere parsellhager og legge til  41 

rette for grønne tak.  42 

• Sikre det biologiske mangfoldet i byen gjennom skjøtsels- og vernetiltak.  43 

• Verne all dyrka mark i Oslo mot utbygging.  44 

• Redusere bruken av veisalt for å bevare byens trær og planter  45 
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 1 

 2 

 Den blågrønne byen 3 

 4 

Oslo blir elsket av innbyggere og turister for skogene, elvene og fjordens blågrønne preg. 5 

Det skal vi fortsette å fremme og bevare. Det må legges til rette for bevaring gjennom aktiv 6 

bruk av friluftsområdene. Samtidig må noen viktige naturverdier vernes. 7 

Oslofjorden er et område under enormt press – til sammen 32 kommuner med 1,6 millioner 8 

mennesker grenser til fjorden. De viktigste utfordringene for Oslofjorden og strandsonen 9 

opptil 100 meter, er befolkningsvekst og press på arealbruk i strandsonen, forurensning fra 10 

jordbruk og avløp,økt båttrafikk og fiske. Langs vassdragene i Oslo er det registrert store 11 

naturverdier, men ingen strekninger er vernet etter naturmangfoldloven.I tillegg kommer 12 

endringer i klima som påvirker økosystemet. Løsninger må finnes i samarbeid mellom alle 13 

kommunene rundt fjorden. 14 

  15 

Oslo KrFs løsninger: 16 

 17 

• Få fart på arbeidet med at en størst mulig del av Østmarka får et varig vern i form av 18 

nasjonalpark, reservater, friluftslivsområder og landskapsvernområder. 19 

• Ta initiativ overfor Statsforvalteren til å starte verneprosess for egne arealer langs 20 

• vassdrag/deler av vassdrag med store naturverdier, f.eks. Ljanselva, Mærradalen, 21 

deler av Alnaelva.  22 

• Jobbe for å stoppe forurensing og forsøpling. 23 

• Bevilge midler til restaurering, opprydding og bekjempelse av svartelistede arter. 24 

• Sikre allmenhetens tilgang på kyst og naturområder. 25 

• Bedre miljøtilstanden og tilgjengeligheten i Oslofjorden og følge opp Helhetlig 26 

tiltaksplan for Oslofjorden 27 

• håndheve kravet i vannressursloven om at det langs vassdrag skal opprettholdes et 28 

begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gi levested for 29 

planter og dyr 30 

• Sikre at viktige naturforekomster også i sjø blir tatt med i kommunal arealplanlegging 31 

• kartlegge de viktigste kildene til marin forsøpling og mikroplast. Iverksette 32 

forebyggende tiltak for å redusere tilførslene av marin forsøpling og mikroplast 33 

• Etablere nye, store og naturlige parker i tilknytning til alle bymessige 34 

satsingsområder, til gunst for lokalklima, naturmangfoldet og som forebygging mot 35 

ekstremvær blant annet gjennom overvannshåndtering. 36 

• Verne kommunens del av Lillomarka som landskapsvernområde, med en 37 

forvaltningsplan for 38 

• sikring og restaurering av naturnære gammelskoger, landskapsøkologisk 39 

sammenheng og krav til et selektivt fleralderskogbruk 40 

• Innføre landskapsøkologiske korridorer i kommuneplanens arealdel 41 

• Sikre en 100 meters sone på begge sider av alle hovedvassdragene i marka der 42 

naturen skal restaureres 43 

• Videreføre og videreutvikle innsatsen kommunen gjør på å utvikle et skogbruk basert 44 

på plukkhogst (utvalgshogst) og kontinuerlig skogdekke. 45 
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• Kartfeste og sikre de mest verdifulle områdene i kommuneskogene som 1 

«bevaringsskoger». (Jf. flerbruksplanen for kommuneskogene) 2 

• Reforhandle avtalen med Lørenskog kommune om Regionkontor Landbruk slik at 3 

skogforvaltningen i Oslos del av Marka (utenom kommuneskogen) i større grad tar 4 

hensyn til natur, opplevelsesverdier og friluftsliv 5 

 6 

 Byen for syklister og gående  7 

 8 

Å sykle og gå er de mest miljøvennlige transportmidlene, og bidrar til folkehelse og bedre 9 

bymiljø. Det må derfor bli enklere og tryggere å ta seg fram til fots og med sykkel i Oslos 10 

gater. KrFs mål er å øke sykkelandelen til 16 prosent innen 2025. Viktige tiltak er å bedre 11 

fremkommelighet, lav hastighet der fortau og gangfelt mangler, skille bedre mellom ulike 12 

trafikanter, øke tryggheten underveis, sikker sykkelparkering og garderober med dusj på 13 

arbeidsplassene. Det bør også gjennomføres en helhetlig Gåstrategi for Oslo som sikrer 14 

byens fotgjengere, og legger til rette for at fortau vedlikeholdes vel så mye som sykkelveier  15 

 16 

Oslo KrFs løsninger:  17 

 18 

• Fortsette bygging av et sammenhengende gang- og sykkelveinett inn mot sentrum og 19 

mellom bydeler. 20 

• Øke utbyggingstakten i plan for sykkelveinettet i Oslo. 21 

• God belysning langs sykkel- og gangfelt. 22 

• Videreføre sykkelsatsingen, men ikke på bekostning av bytrær, alléer og fotgjengeres 23 

mulighet til trygg ferdsel. 24 

• Senke fartsgrensen til 30 km/t i sentrumsnære gater der gående, syklister og biler tar 25 

seg fram i de samme gatene.  26 

• Legge til rette for økt kapasitet og utvidelse av bysykkelordningen 27 

• Redusere ulykker ved i større grad skille fysisk mellom ulike trafikantgrupper 28 

• Stimulere bedrifter til garderober og dusj på arbeidsplassen 29 

• God sykkelopplæring av barn og ungdom 30 

• Utvikle en egen Gåstrategi for Oslo kommune og bidra til flere gågater og områder 31 

kun for fotjengere som nedre del av Karl Johan og på Akerbrygge  32 

 33 

 34 

Bustadspolitikk 35 

Det er avgjerande at bustadspolitikken som blir ført ikkje forsterkar sosiale skilje, men bidreg 36 

til utjamning og å skape gode fellesskap for dei som bur i byen. Alle treng ein stad å bu, og 37 

det må vere eit mål at alle skal bu ein stad tilpassa deira livssituasjon. Bustadsmarknaden i 38 

Oslo må tilby befolkninga gode heimar tilknytt trygge nabolag og levande lokalsamfunn. 39 

Oslo er Noregs dyraste by å bu i. Det kan skape problem for studentar, familiar, einslege, 40 

eldre, frivillige organisasjonar og næringslivet. Oslo kommune si oppgåve er å gjere byen 41 

attraktivt for eit stort mangfald av grupper og redusere unødvendige hindringar for å kunne 42 

etablere seg i Oslo. 43 
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Bustadspolitikken som blir ført må vere i tråd med dei overordna klimamåla, og prosjekt med 1 

høge klima- og miljøambisjonar bør proriterast. Slik skaper me ein grøn, berekraftig og god 2 

by å bu i. 3 

Ein tredje bustadssektor  4 

Ei gruppe som har store vanskar med å kome inn på 5 

bustadsmarknaden, er åleinebuande og åleineforsørgarar. I 6 

starten av 2022 bestod 48% av Oslos hushaldningar av 7 

berre ein person, og over 13 000 hushaldningar består av 8 

ein foreldar med barn. Fleire åleinebuande eller 9 

åleienforsørgarar slit med å nå eigenkapitalkravet på 15%.  10 

For å inkludere denne gruppa i bustadsmarknaden i Oslo, 11 

ønsker Oslo KrF å utvikle ein sosial bustadssektor. Ein 12 

tredje bustadssektor vil auka bustadstilbudet og samstundes redusere i den private 13 

marknaden og begrense moglegheitene til å kjøpe sekundærbustadar som blir leigt ut på 14 

leigemarknaden. I den tredje bustadssketoren blir bustaden ein heim og ikkje eit 15 

investeringsobjekt. 16 

Oslo KrFs løsninger: 17 

● Bygge tusen bustadar på tusen dagar innanfor den tredje bustadssektoren 18 

● At alle bustadar innanfor den tredje bustadssektoren skal vere i tråd med krav til 19 

universell utforming 20 

 21 

Kommunalbustadar og midlertidig bustadstilbod 22 

Alle treng ein stad å bu, og bustadspolitikken til Oslo kommune bør målast på 23 

bustadstilbodet til dei som ikkje har ressursane til å kome inn på den private 24 

bustadsmarknaden eller den tredje bustadssektoren. Oslo er den byen i Noreg med flest 25 

heimlause. Talet på heimlause har gått jamnt og trutt nedover sidan 1996, men i 2020 rekna 26 

ein med at rett over 800 var bustadslause i byen vår. Dette er framleis for mange. Ingen skal 27 

vere heimlause eller utan tak over hovudet i Noregs største by. 28 

 29 

Oslo KrFs løsninger: 30 

• Innføre eit mål om at ingen skal vere heimlause i Oslo 31 

• Sikre vanskelegstilte tilgang på eigen bustad og sørge for tilstrekkeleg bustøtte og 32 

hjelp til å finne eigna bustad 33 

• Sikre at byen har nok kommunale bustadar og at desse bustadane har god standard 34 

og blir jamleg vedliktehaldte 35 

• Spreie den kommunale bustadsmassen over heile Oslo 36 

• Setje krav om eit visst antal kommunale bustadar i nye bustadsprosjekt 37 

Tredje bustadssektor er ei nemning 

på bustadar som ligg mellom den 

private markanden og dei 

kommunae tilboda. Eit døme på 

dette er leige til eige-bustadar, der 

husleiga blir brukt til nedbetaling. 

Målet er at dei som slit med å 

oppfylle eigenkapitalkravet på 15% 

over tid kan bli eigar av eigen 

bustad. 
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• samarbeide med frivillig sektor for å sikre eit stort og tilgjengeleg tilbod av midlertidige 1 

butilbod 2 

• At tilbod om bustad skal vere ein del av ettervernstilbodet i Oslo kommune og stå 3 

klart ved endt døgnbehandling eller soning 4 

• Åpne akuttovernattingene når det er null grader ute 5 

• Utrede mulige alternativer til gjengs leie når det kommer til kommunale boliger 6 

• Sikre større grad av forutsigbarhet for personer som bor i kommunale boliger, blant 7 

annet med lenger leiekontrakter. Hustander med barn skal særlig skånes 8 

 9 

 10 

Den private bustadsmarknaden 11 

Oslo sin private bustadsmarknad er prega av stor prisvekst og og høg kvadratmeterpris. Dei 12 

siste åra har kvadratmeterprisen i enkelte bydelen stige til over kr. 100.000. For at fleire skal 13 

kome inn i den private bustadsmarknaden må tilbodet aukast og etterspurnaden reduserast. 14 

Oslo kommune har behov for at det blir regulert og bygd mellom 4000 og 5000 nye bustadar 15 

årleg dei neste åra. For å møte behovet trengst det politisk vilje, effektiv utnytting av tomter 16 

og forenkla saksbehandlingsprosessar. Kvantitet må likevel ikkje gå på bekostning av 17 

bukvalitet og tilgjengelegheit. 18 

Nye bustadsprosjekt må sjåast i samanheng med tilbodet i nærområdet for å sikre tilgang på 19 

barnehage, skule, fritidstilbod og kollektivtransport. Dei siste åra har store bustadsprosjekt 20 

blitt bygd utan at oppvekst- eller kollektivtilbodet har blitt tilpassa (til dømes Hovinbyen).  21 

Oslo kommune er ein av byane med høgast kommunale avgifter. I tillegg er det innført 22 

eigendomsskatt. Til tider slit store delar av befolkningar med å få endane til og møtast på 23 

grunn av høg prisvekst, renteaukingar og høge straumutgifter. Dette bør kommunen sitt 24 

avgifts- og skattesystem ta omsyn til. 25 

Alt I: Bevare småhusområdene 26 

Alt 2: Revidere småhusplanen 27 

 28 

Oslo KrFs løsninger: 29 

• Sørge for at det finst ein variert bustadsmasse i alle delar av byen, med både større 30 

familiebustadar og mindre einingar. 31 

• Bygge ut bustadar og arbeidsplassar i nærleiken av kollektivknutepunkt 32 

• Sikre at det blir planlagt for eit tilstrekkeleg tal parkeringsplassar ved regulering av 33 

nye bustadar for å forhindre utstrakt bruk av gateparkering 34 

• Sikre gode og lyse byrom 35 

• At større bustadsprosjekt må sjåast i samanheng med oppvekst- og kollektivtilbodet i 36 

området 37 
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• Skape et barnevennlig byrom – sørge for at barn blir hørt i utfordimng av byrom , i 1 

tråd med Plan og Bygningsloven  2 

• Effektivisere sakshandsaminga i byggesaker, blant anna gjennom oppretting av eitt 3 

felles kontaktpunkt for utbyggarar 4 

• Gjere det gunstig å bygge fleire utleigebustadar gjennom samarbeid med Husbanken 5 

• Alt 1:Bevare de sammenhengende småhusområdene som Oslo har.  6 

• Alt 2:Revidere småhusplanen med tanke på redusert utnyttelsesgrad og et mer 7 

dynamisk forhold mellom høyde og bebygd areal (BYA). (I sammenheng med over)  8 

 9 

 10 

DET GODE LIV I STORBYEN 11 

   12 

 Kultur og fritidstilbod 13 

 14 

Oslo skal vere ein by kor alle kan delta på fritidsaktivitetar og ha moglegheit til å nytte byens 15 

fritidstilbod og utandørsområde. Inntekt, familiebakgrunn, funksjonsnivå eller kva bydel ein 16 

bur i skal ikkje vere avgjerande for kva fritidstilbod ein har tilgang til. Fritidsaktivitetar er ei 17 

kjelde til trivsel, meistring og overskot. KrF vil sikre at heile befolkninga har tilgang på 18 

fritidsaktivitetar område for friluftsliv i nærleiekn av der dei bur. . Tilstanden for Oslos 19 

fritidsklubber må kartlegges. Disse er avgjørende for å skape sunne forbilder for barna, og 20 

kan drives i samarbeid med ideell sektor. Fritidsklubber med tilstrekkelig økonomisk støtte til 21 

å ha attraktive aktiviteter for ungdom.  Disse er viktige for å skape en trygg oppvekst for 22 

byens barn og unge 23 

 24 

Det finst gode føresetnadar for å leve eit aktivt liv i Oslo, både gjennom medlemskap i ein av 25 

dei mange idrettsklubbane og gjennom å nytte seg av parkane og marka. For å kunne nytte 26 

seg av moglegheitene Oslo gir til fysisk aktivitet, er det ei føresetnad med gode 27 

symjekunnskapar. I ein rapport frå Kommunerevisjonen i 2018 kom det fram at over 50% av 28 

alle 4. klassingar på 29 av skulane i Oslo ikkje kunne symje meir enn 200 meter. For å betre 29 

symjeferdigheitene er det avgjerande med tilgjengelege badehallar, symjekurs og god 30 

symjeundervisning. Berre slik får alle nytta seg av moglegheitene Oslo-fjorden gir oss. 31 

 32 

 33 

Oslo KrFs løsninger: 34 

 35 

• Tilby ei ordning med aktivitetsbuss for barn, unge og andre som ikkje kan kome seg 36 

til fritidsaktivitetar på eiga hand 37 

• Tilrettelegge for eit mangfald av fritidsaktivitetar i alle bydelane i Oslo 38 

• Sikre at låginntektsfamiliar kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar og/eller 39 

ferieaktivitetar på lik linje med andre og gjere ordninga enkel og ubyråkratisk. 40 

• Sikre økt deltagelse og likeverdighet gjennom fritidskort til alle barn mellom 6 og 18 år 41 

på 5000 kr i året. 42 

• Gi gode økonomiske ramer for fritidstilboda i Oslo 43 
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• Sikre gratis treningstid for barn og unge i kommunale idrettsanlegg 1 

• Gi den uorganiserte idretten gode vilkår 2 

• Etablere fleire utandørs treningsanlegg 3 

• Arbeide for at idrettsanlegg, hallar og andre lokale kor det føregår fritidstilbod er 4 

universelt utforma 5 

• Gi midlar til rehabilitering av idrettsanlegg som har behov for det 6 

• Ta utgangspunkt i idrettens eigne anbefalingar når nye idrettsanlegg skal 7 

planleggast. 8 

• Bygge nye badeanlegg på Rommen/Stovner og Mortensrud  9 

• Redusere prisane på bading i offentlege badeanlegg og auke tilgangen gjennom 10 

utvida opningstider 11 

• Sikre at prisane på symjekurs er overkomelege og at dei som har behov har 12 

moglegheit til å delta på slike kurs 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Bekjempe kriminalitet og vold i nære relasjoner 18 

 19 

Kriminalitetsbilde i Oslo er sammensatt. Mye av kriminaliteten er av økonomisk art, og det er 20 

viktig at kommunen, politiet og skattemyndigheten jobber tett sammen. Vi ser også en 21 

utvikling med flere skyteepisoder i byen vår. Dette er foruroligende. Samtidig viser politiets 22 

egne tall en nedgang i anmeldt kriminalitet fra 2020 til 2021 på 6000 anmeldelser eller 8 %. 23 

Politiet trenger midler for å bidra til at denne trenden vedvarer, og det er viktig at politiet har 24 

tillit i befolkningen. Noen minoritetsgrupper opplever oftere ransakelser, og i 2022 innførte 25 

Oslo en kvitteringsordning for politiet. Dette er .... Samtidig er det mange som ikke anmelder.  26 

 27 

Vold i nære relasjoner er Norges største helse- og kriminalitetsproblem. Det er et stort behov 28 

for en sterk satsning for å bekjempe denne volden. Ikke minst er det viktig for alle barn som 29 

opplever vold i sine nære relasjoner. Forskning viser at den som blir slått, ofte ender opp 30 

med å slå selv.  31 

 32 

Dessverre opplever alt for mange i Oslos befolkning at dei treng eit midlertidig bustadstilbod 33 

fordi dei er utsett for vald i nære relasjonar. Oslo kommune har ei plikt til å gi offer for vald og 34 

barn eit krisesentertilbod. Nokre grupper er meir utsette for vald enn andre. Dette gjelder 35 

personar med psykiske lidingar eller rusproblem, personar med funksjonsnedsetting eller 36 

utviklingshemming og personar som er avhengige av hjelp frå omsorgspersonar. Fleire av 37 

desse gruppene treng særskilte tilpassa krisesentertilbod som er tilgjengelege, har tilsette 38 

med tverrfagleg kompetanse og som er avskilte frå det ordinære krisesentertilbodet. 39 

 40 

 41 

Oslo KrFs løsninger: 42 

 43 

• Alternativ 1: Være positiv til innføringen av kvitteringsordning for politiet i Oslo. 44 

Alternativ 2: Ikke si noe om det (og dermed fjerne det i gult over) 45 

• Arbeide for at Oslos befolkning har tillit til politiet 46 
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• Videreutvikle et tett samarbeid mellom politiet og kommunen, blant annet gjennom 1 

styrket kontakt med politirådet og politiutvalget 2 

• Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke 3 

økonomisk kriminalitet og brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS.  4 

• Øke ressursene i Oslo politiet for å bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet 5 

• Si nei til alle former for kjøp av sex og slå hardt ned på hallikvirksomhet. Personer 6 

utsatt for menneskehandel og som selger sex må beskyttes. 7 

• Gi økt kompetanse om vold i nære relasjoner hos dem som arbeider med barn. 8 

• Gi tilbud om hjelp til alle dem som utøver vold og til deres familier. 9 

• Koordinatorene som arbeider mot vold i nære relasjoner i bydelene må ha oppgaven 10 

som fulltidsoppgave / hovedfokus og sikres tilstrekkelig finansiering. 11 

• Utvikle et tettere samarbeid mellom bydelene og Oslo krisesenter. 12 

• Sikre oppfølging av personer som er utsatt for vold og voldtekt gjennom å støtte 13 

OsloKrisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner og 14 

voldtektsmottaket, Dixiressurssenter. 15 

• Sørge for at alle som er utsette for vald har eit krisesentertilbod 16 

• At krisesenter for både menn og kvinner er tilpassa barn 17 

• At alle krisesenter i Oslo er døgnbemanna 18 

• Sørge for tverrfagleg kompetanse i krisesentertilbodet til utsette grupper 19 

 20 

Frivillig og ideell sektor 21 

 22 

Oslo si befolkning stiller opp, bryr seg og lar seg engasjere. Derfor har byen eit mangfald av 23 

lag, foreiningar og organisasjonar som bidreg til eit betre teneste- og aktivitetstilbod i byen. 24 

Oslo er heilt avhengig av dei mange tusen enkeltpersonane som stillar opp kvar einaste 25 

veke i idrettslag, korps, kor og ulike lag og organisasjonar over hele byen. Frivillig arbeid gir 26 

store gevinster til samfunnet og livskvalitet til den enkelte. KrF vil at kommunen skal 27 

motivere til frivilligheit gjennom gode økonomiske ramer og samarbeid, samtidig som 28 

mangfaldet og særpreget til frivilligheita blir løfta fram. 29 

Oslo kommune er heilt avhengige av ideelle aktørar for å kunne levere eit godt tenestetilbod 30 

til befolkninga, og det bør vere eit sjølvstendig mål å styrke ideell sektor og bruke erfaringa 31 

og kompetansen deira mest mogleg på fleire område. 32 

 33 

Oslo KrFs løsninger: 34 

 35 

• Styrke kommunens tilskot til frivillige organisasjonar. 36 

• Forenkle kommunens regelverk for tilskot til frivilligheita. 37 

• Invitere frivillige lag og foreiningar til å bidra i barnehage, skule AKS, sjukeheim og 38 

integreringsarbeid. 39 

• Styrke frivilligsentralane i bydelane og tilrettelegge for at dei kan vere forankra i 40 

frivillige organisasjonar. 41 

• Legge til rette for iet mangfald av organisasjonar, både i arbeidsmåtar og 42 

verdigrunnlag. 43 

• Kommunen sikrer at frivillige organisasjonar har tilgang til offentlege lokale 44 
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• Utvide tilgangen til offentlege lokale og idrettsanlegg gjennom auka bruk av meirope 1 

etter modell frå biblioteka. 2 

• Styrke utlånssentralane og nå ut breidt med informasjon om moglegheita for å låne 3 

utstyr. 4 

• Frita ideelle aktørar for eigedomsskatt. 5 

• Sikre ein god balanse mellom kommunale og ideelle aktørar i tenestetilboda 6 

• Gjere det meir føreseieleg for ideelle og frivillige organisasjonar gjennom lange 7 

driftskontraktar. 8 

• Kommunale etatar skal inkludere ideelle aktørar i plan- og utviklingsarbeidet som 9 

likeverdige partar 10 

• Gjennomføre en prøveordning hvor Oslo kommunes ansatte får redusert arbeidstid 11 

med maksimum 2 timer i uka for å være trener for idrettslag, ledet et lokallag eller 12 

tilsvarende frivillig engasjement. 13 

. 14 

 15 

En livssynåpen by 16 

 17 

Oslo er en by preget av vår kristne kulturarv og et stadig voksende livssynsmangfold. Overalt 18 

i byen setter trossamfunnene spor og 70 prosent av byens innbyggere er medlem i et tros- 19 

eller livssynsamfunn. Hver uke besøker tusenvis av Osloborgere kirke, bedehus, moské, 20 

synagoge eller tempel. Fra disse stedene springer det ut et rikt sosialt og kulturelt arbeid. 21 

Trossamfunnene skaper viktige møteplasser og er viktige i integreringsarbeidet. KrFs mål er 22 

at Oslo skal være en livssynsåpen by – som tar på alvor den rollen tro spiller i innbyggernes 23 

liv og som lar dette prege bybildet. Kommunen skal samarbeide om å løse utfordringer i byen 24 

med Oslos tros- og livssynsamfunn. Oslo skal være en foregangsby for trosfrihet. Ingen skal 25 

diskrimineres på grunn av sin religiøse overbevisning. Barnehagene og skolene skal gi 26 

elevene kunnskap om vår kristne og humanistiske kulturarv og det religiøse mangfoldet i 27 

byen. Etter initiativ fra KrF ble det satt ned et tros- og livssynsutvalg som kom med sin 28 

rapport i 2020. Anbefalingene fra utvalget må følges opp.   29 

 30 

Oslo KrFs løsninger:   31 

 32 

• Øke tilskuddet til Den norske kirke og sikre bærekraftig drift for alle livssyn i Oslo, 33 

gjennom forutsigbare tilskuddsordninger 34 

• Lage en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for kirkebygg i Oslo og bevilge nok 35 

penger til dette.   36 

• Sette av tilstrekkelig areal til kirker, andre religiøse bygg og gravplasser ved 37 

planlegging av nye større utbyggingsområder.   38 

• Veilede migrantmenigheter slik at de kan skaffe seg egnede lokaler.   39 

• Støtte religionsdialogsarbeidet som skjer i regi av trossamfunnene.   40 

• Sikre at elever i Oslo-skolen som ønsker å samles til andakt, bønn eller lignende i 41 

frimutter, fortsatt skal kunne låne et rom på skolen til dette. Det bør utarbeides felles 42 

retningslinjer for tros- og livssynsutøvelse i skolen slik at man sikrer likebehandling   43 
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• Opprette et team for livsveiledning med sykehjemsprester og representanter fra andre 1 

tros- og livssynsamfunn som tilbyr samtaler på sykehjem. Bevilgningen bør dobles til 2 

10 millioner.   3 

• Åpne kommunale lokaler, slik som skoler og Oslo Rådhus for religiøse 4 

arrangementer.   5 

• Opprette en stilling som tros- og livssynskoordinator som skal veilede, bistå og gi 6 

informasjon til tros- og livssynsamfunnene i møte med kommunen.   7 

• Opplæring i tros- og livssynsrelaterte tema legges inn i etter- og 8 

videreutdanningsplaner for kommunens ansatte.   9 

• Elevene i Osloskolen bør i løpet av skolegangen vært på studiebesøk til den lokale 10 

menigheten i Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn som er til stede i 11 

skolens nærmiljø. 12 

 13 

God integrering og inkludering  14 

 15 

Integreringspolitikken skal sikre at alle som får opphold og bosetter seg i Oslo skal få bruke 16 

ressursene sine og bidra til fellesskapet. Alle skal bli sett, respektert og inkludert i samfunnet 17 

på alle måter. Integrering i et nytt og ukjent samfunn er en prosess der både innvandreren og 18 

vi som storsamfunn har et stort ansvar. For KrF betyr det at både det offentlige, næringslivet, 19 

ideell sektor og vi som medmennesker må bidra. Oslo skal være en åpen by som kan ta imot 20 

mennesker som trenger beskyttelse. Velfungerende integrering og inkludering avhenger 21 

både av god egeninnsats fra den enkelte innvandrer, av innsatsen fra ulike fellesskap 22 

innvandreren møter og av samfunnet som helhet. Målet må være at flere innvandrere 23 

kjenner tilhørighet til det norske samfunnet, og har et godt og stabilt fotfeste i arbeidslivet.  24 

Oslo KrFs løsninger: 25 

● Jobbe for at Oslo tar imot minst 1000 flyktninger årlig, og prioritere barnefamilier og 26 

flyktninger med særlige behov 27 

● Sørge for gode rammer for å motta flyktninger, og sikre at tilskuddet dekker de reelle 28 

kostnadene som gjør det mulig å integrere ulike flyktninger og asylsøkere godt. 29 

● Styrke integreringsarbeidet som et samspill mellom offentlig og frivillig innsats, og i 30 

større grad involvere frivilligheten, idrettsbevegelsen og tros- og livssynsamfunnene i 31 

hverdagsintegreringen, der det også brukes økonomiske virkemidler til å involvere 32 

frivilligheten.  33 

● Gi mottakere av norskundervisning i Oslo mulighet til å velge den norskopplæringen 34 

som passer dem best gjennom en klippekortordning 35 

● Gi minoritetsspråklige barn og unge i Oslo gode norskkunnskaper, grunnleggende 36 

ferdigheter og faglig kompetanse, blant annet ved å styrke støtten til åpne 37 

barnehager, tilby gratis kjernetid i barnehage og SFO, og styrke tidlig innsats i skolen. 38 

● Styrke den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden fra ankomst til bosetting i 39 

kommunen. 40 

● Sikre at Oslo kommune sine arbeidsplasser aktivt rekrutterer mennesker med 41 

minoritetsbakgrunn, samt forsterke virkemidler for at et større antall mennesker med 42 

minoritetsbakgrunn blir vurdert i søknader til stillinger i arbeidslivet. 43 
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● Sikre at Oslo kommune som arbeidsgiver arbeider målrettet for å fremme likestilling 1 

og hindre diskriminering, og at den personalpolitiske strategien skal legge vekt på like 2 

muligheter for alle uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. 3 

● At alle innvandrere som flytter til Oslo får tilbud om et visst antall gratis norsktimer 4 

● At alle innvandrere som flytter til Oslo får tilbud om et arbeidslivskurs som informerer 5 

dem om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstaker i Norge 6 

  7 

 8 

Selvstendig liv og deltakelse i samfunnet for personer med funksjonsutfordringer  9 

 10 

Personer med nedsatt funksjonsevne møter ofte barrierer som fører til at de blir ekskludert. 11 

Dette gjelder både i de fysiske byrommene og i kontakt med mennesker. Oslo skal være 12 

universelt utformet og tilgjengelig for alle. Universell utforming er bra for alle og nødvendig 13 

for mange. KrF vil bidra til å virkeliggjøre Oslo kommunes plan for universell utforming. 14 

Det skal legges til rette for at flere personer med nedsatt funksjonsevne, blir inkludert i 15 

arbeidslivet. Oslo må ha tydelige retningslinjer for vedtak om BPA og anerkjenne den 16 

enkeltes rett til selv å velge hvilke tjenester som er best for dem. Oslo skal være en by der 17 

personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve gode, selvstendige og trygge liv 18 

 19 

Oslo KrFs løsninger: 20 

 21 

• Sikre fritt brukervalg for individuelle hjelpetiltak 22 

• At kartleggingen av behovet for boliger til personer med nedsatt funksjonsevne skal 23 

både det kortsiktig og langsiktige behovet vektlegges. 24 

• Sikre nok og godt tilpassede kommunale boliger for personer med nedsatt 25 

funksjonsevne 26 

• Gi god rådgivning og oppfølging til personer, foreldregrupper og brukergrupper som 27 

ønsker å kjøpe sin egen bolig med offentlig tilskudd. 28 

• Videreutvikle Oslo kommunes trainee-ordning for å gi personer med nedsatt 29 

funksjonsevne større mulighet til å komme i jobb. 30 

• Øke antall passer til varig tilrettelagt arbeidstrening (VTA) for personer med nedsatt 31 

arbeidsevne. 32 

• Ha gode avlastningsordninger for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. 33 

• Legge til rette for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på 34 

fritidsaktiviteter. 35 

• Sikre familier med barn med nedsatt funksjonsevne en kvalifisert koordinator med 36 

myndighet og som kan fungere som en dør inn i kommunen. 37 

• Legge mer vekt på objektiv karriereveiledning og etablering av 38 

karriereveiledningssentere i Oslo 39 

• At kommunen sikrer at både kommunens egen BPA-ordning og alle BPA-konsesjoner 40 

er i tråd med intensjonen i loven, inkludert mulighetene til å reise ut av kommunen. 41 

• At kommunen sikrer at alle som har rett til BPA får tilstrekkelig antall assistansetimer 42 

til å leve et selvstendig liv. 43 
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• At kommunen innfrir sin plikt til å tilby BPA også til dem som har et mindre 1 

assistansebehov. 2 

 3 

GOD HELSE FOR ALLE  4 

 5 

Folk som bor i Oslo kommune får stadig bedre helse, og dette er en trend som må tas vare 6 

på.Helseutfordringene i årene som kommer vil først og fremst knytte seg til 7 

livsstilssykdommer og psykisk helse Dette er helseutfordringer som kan forebygges. Vi må 8 

derfor legge til rette for at folk kan ta ansvar for sin egen helse gjennom en sunn livsstil, 9 

samtidig som vi sikrer nødvendig helsehjelp til alle som trenger det. 10 

 11 

Psykisk helse   12 

 13 

En god psykisk helse er avgjørende for menneskers livskvalitet og for mulighet til å mestre 14 

hverdagen, skole og jobb. Det er nødvendig med en satsing for å sikre forebygging og god 15 

behandling. Det er et særlig behov for å styrke tilbudet til barn og unge. 16 

Pandemien var tøff for mange og preger fortsatt mange mennesker, spesielt de unge. KrF 17 

skal sørge for et stort løft i tilbudet for mennesker som sliter med sin psykiske helse. 18 

Oslo KrFs løsninger: 19 

• Prioritere tiltak og samarbeid med organisasjoner som forebygger psykiske 20 

helseutfordringer, som bidrar med tidlig innsats og som hjelper personer med å 21 

mestre hverdagen. 22 

• Styrke kompetansen til helsearbeidere om traumer etter vold og overgrep slik at 23 

denne pasientgruppen sikres god traumebehandling /-omsorg. 24 

• Styrke kapasiteten i det psykiske helsevernet, med en klar ambisjon om å redusere 25 

ventetiden for behandling av psykiske lidelser. 26 

• Forsterke skolehelsetjenesten, særlig innen psykisk helse, og forbedre samarbeidet 27 

mellom hjem og skole. 28 

• Intensivere arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse. 29 

• Arbeide for at det ikke skal være mer enn 3 ukers ventetid for personer under 23 år 30 

for å psykisk helsehjelp. 31 

• Forsterke det psykiske helsetilbudet til innvandrere, slik at blant annet mennesker 32 

med traumer kan få bedre oppfølging. 33 

• Sikre at alle bydeler har lavterskel psykisk helsetilbud 34 

 35 

Helsetjenestene 36 

Byen vår står overfor utfordringer når det gjelder helsetilbud til innbyggerne sine. Vi er på vei 37 

inn i en eldrebølge som vil gi behov for mange pleiende hender og omsorg, og et godt 38 

samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale institusjoner. KrF i Oslo ønsker å 39 

gjøre tiltak som sikrer innbyggerne i byen best mulig helse. 40 

Som følge av samhandlingsreformen mellom kommunene og sykehus, har oppgaver som 41 

tilfaller kommunen i form av oppfølging etter innleggelse i sykehus økt kraftig. Dette 42 
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gjenspeiles i knapphet på såkalte KAD plasser («kommunal akutt døgnenhet») og 1 

korttidsplasser i sykehjem. Dette medfører at pasienter som er klare til å reise hjem fra 2 

sykehusinnleggelse i Oslo blir inneliggende i sykehus lenger enn tiltenkt fordi de ikke klarer 3 

seg selv hjemme alene, og trenger en KAD eller korttidsplass i sykehjem.  4 

Oslo KrFs løsninger: 5 

• Bygge helhetlige helsetjenester som legger til rette for at beboere kan leve aktive liv 6 

lengst mulig i sine egne hjem, i nærmiljøet der de har sin tilhørighet. 7 

• Økt styring av legeressursene i kommunen, slik at legetilbudet er jevnest mulig fordelt 8 

mellom ulike brukergrupper, og slik at ingen grupper faller utenfor tilbudet om 9 

legehjelp. Målet må være at alle innbyggere i kommunen skal få legehjelp når de 10 

trenger det. 11 

• Øke antall kortidsplasser i sykehjem og antallet KAD plasser. 12 

• bedre legedekning i sykehjem for langtidsplasser. Pasientene som overflyttes fra 13 

sykehus til langtidsplass er sykere enn før, og avansert behandling er de siste årene i 14 

større grad flyttet ut i sykehjem som følge av samhandlingsreformen. 15 

• Alternativ 1: Positiv til Nye Gaustad sykehus 16 

• Alternativ 2. Ønske å bevare Ullevål sykehus 17 

• Alternativ 3: Ikke si noe om det 18 

• Mulig alternativ(vi tror ikke utbygging av sykehus på Gaustad og Aker vil gi nok 19 

kapasitet i spesialisthelsetjenesten for fremtiden. Ullevål sykehus har utfordringer 20 

med gammel bygningsmasse, men sykehustomten bør bevares for evt. sykehusdrift, 21 

og ikke selges til f.eks.. privat næringsdrift.) 22 

• Sikre at den offentlige tannhelsetjenesten ikke har ventelister eller etterslep, både i 23 

den ordinære gruppen med rett til gratis tannbehandling og i TOO- tilbudet (for tortur- 24 

og overgrepsutsatte og personer med odontofobi). 25 

• Personer som har rett til gratis tannbehandling på grunnlag av innleggelse i 26 

psykiatrisk institusjon eller psykiatrisk hjemmesykepleie, skal beholde rettigheten i 1 27 

år etter utskrivelse fra institusjon, eller etter at behovet for hjemmesykepleie har 28 

bortfalt 29 

 30 

En solidarisk alkoholpolitikk 31 

 32 

KrF skal være en garantist for å sikre en trygg alkoholpolitikk i byen vår. De siste årene har 33 
Oslo satt næringslivshensyn fremfor folkehelsehensyn i alkoholpolitikken. Alkoholpolitikk skal 34 
være helsepolitikk ha som mål å ta vare på de mest sårbare. Dette må gjenspeiles i Oslo 35 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplan og i salgs- og skjenkepolitikken. Åtte av ti 36 
voldstilfeller er knyttet til alkoholbruk. En studie av de 18 største bykommunene i Norge i 37 
perioden 2000–2010 viser at én times innskrenking av skjenketiden reduserer antall 38 
voldstilfeller med 19 tilfeller per 100 000 innbyggere. Dette tilsvarer 16 prosent av volden 39 
nattestid i helgene i sentrum. Mellom 50.000 og 150.000 barn lever med en eller flere voksne 40 
som har et så alvorlig alkoholproblem at det kan gå utover daglig fungering. For disse barna 41 
er det viktig at det finnes arenaer der de skjermes for voksnes alkoholbruk. Stadig flere typer 42 
steder får skjenkebevilling. I Oslo kommune gis det skjenkebevillinger til butikker, 43 
frisørsalonger, kinoer og bibliotek. Mange idrettsarrangører får bevilling til å kunne servere 44 
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alkohol. En stadig utvidelse av steder der det tillates å drikke alkohol kan bidra til å øke det 1 
generelle forbruket. I tillegg kan det bidra til å øke drikkepresset for personer som har et 2 
problematisk forhold til alkohol, og det kan gjøre det mindre aktuelt for barn og familier å 3 
være på arrangementer og å oppholde seg på offentlige steder.Det finnes mange mennesker 4 
som sliter med alkoholproblemer, noe som påvirker de nærmeste. . Selv om dette kan være 5 
en fornuftig næringspolitikk er konsekvensen at det blir stadig færre alkoholfrie soner i byen. 6 
Og det er viktig å sikre flere rusfrie møteplasser, særlig for ungdom.  7 

Oslo KrFs løsninger: 8 

 9 

• Flytte ansvaret for alkoholpolitikken fra Næringsetaten til Helseetaten, slik at 10 

folkehelseperspektivet kommer tydeligere frem 11 

• Innføre strengere krav til hyppighet og kvalitet av kontroller med skjenkebevillinger." 12 

• Skjenkebevillinger gis ikke for mer enn fire år omgangen 13 

• Stille krav om obligatorisk kurs i konflikthåndtering, sosial kontroll og aldersvurdering 14 

for dem som jobber på steder med salgs- eller skjenkebevilling 15 

• Sette skjenketiden til kl. 02:00 i trå med anbefalingene fra politi og fagmiljø 16 

:Etablere et formalisert samarbeid mellom politi, kommune, frivillige organisasjoner og 17 

serveringsbransjen med regelmessige møtepunkter og med fokus på tilrettelegging 18 

for et trygt uteliv 19 

• Stille de samme kravene til kjøp, salg og utlevering av alkohol, uavhengig av 20 

salgskanal 21 

• Alvorlige brudd på salgs- og skjenkebevillinger, som salg til mindreårige, medfører 22 

umiddelbar inndragning." 23 

• Parker, strender og andre viktige fellesarealer skal være alkoholfrie områder 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Rusfrihet og rusomsorg 29 

 30 

Oslo KrF ser med bekymring på den sterke økningen i misbruk av narkotiske stoffer 31 

blant yngre mennesker, spesielt cannabis, men også andre stoffer som amfetamin, 32 

MDMA, og andre tyngre stoffer. Politiet la i 2018 frem en rapport om kriminalitet blant 33 

unge, og her er man spesielt bekymret for gruppen gutter mellom 10 og 17 år.   34 

Ung i Oslo undersøkelsene fra 2015 til 2021 viser en økning i bruk av cannabis 35 

hos unge, og 15,5 % av ungdommer i 8. klasse i Oslo vest har brukt hasj eller 36 

marihuana ila det siste året. I Oslo øst er det samme tallet på 11.9 %. Det er kjent at 37 

misbruk av cannabis øker risikoen for senere bruk av tyngre rusmidler, og det vil 38 

være avgjørende at man klarer å sette inn forebyggende tiltak og oppfølging overfor 39 

unge som har fått en avhengighet av såkalte lettere rusmidler.  Bystyret har vedtatt at 40 

byrådet skal gjennomføre et pilotprosjekt med Oslopolitiet. Det skal inneholde alternative 41 

reaksjonsformer, lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk og besittelse 42 

av stoff til eget bruk. Det er avgjørende at dette prosjektet gjør forebygging til førsteprioritet 43 

og har som mål at rusbruken blant Oslos ungdommer skal reduseres 44 

KrF har som overordnet mål rusfrihet. Med et slikt utgangspunkt må den negative utviklingen 45 

stanses og det krever konkrete mål og kapasitet til å gjennomføre disse. Oslo kommune skal 46 
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tilby helhetlig rusbehandling av god kvalitet og fra et mangfold av tilbydere. Det er 1 

avgjørende at det finnes både døgnbehandlingstilbud og tilbud man kan benytte seg av 2 

mens man bor hjemme. Et mål med ruspolitikken i Oslo bør være å tette glippsonene og 3 

bidra til å gjøre overgangen mellom endt rusbehandling og det kommunale tilbudet sømløst. 4 

De som har kommet seg gjennom rusbehandling skal ikke oppleve å stå på bar bakke når de 5 

kommer ut.  6 

 7 

 8 

Oslo KrFs løsninger: 9 

 10 

• Si tydelig nei til narkotika og gå imot en legalisering av narkotiske stoffer 11 

• Vi vil styrke samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og unngå 12 

at pasienter som skrives ut fra rehabilitering etter vellykket behandling må flytte 13 

tilbake til et sted der det foregår rusmisbruk.  14 

• Rusmisbrukere som utskrives fra vellykket rehabilitering må tilbys tett oppfølgning i 15 

form av aktiviteter, og tilbud om deltakelse i nettverk uten rus. Det må også gis tett 16 

oppfølgning med mål om arbeid eller utdanning, og sosial tilpasning til en ny måte å 17 

leve på.   18 

• Vi vil jobbe mot tilstedeværelsen av åpne omsetningssteder for narkotika i byen vår, 19 

og støtter styrking av brukerrom for rusavhengige. For de som allerede har et tungt 20 

rusmisbruk vil brukerrom være en trygghet mot overdose og dødsfall som følge av 21 

misbruket.    22 

• Oslo KrF vil kjøpe behandlingsplasser hos ideelle aktører der den rusavhengige selv 23 

ber om dette.   24 

• Øke samarbeidet mellom kommunen og ideelle aktører som Frelsessarmeen, 25 

Bymisjonen og Evangelisenteret i byen, for et bedre tilbud til rusmisbrukere.   26 

• For barn og unge under 18 år har antall hendelser med narkotikabruk økt kraftig etter 27 

2015. Vi vil derfor styrke samarbeidet mellom politiet og skolene i Oslo, med vekt på 28 

forebygging.  29 

• Vi ønsker gratis tannbehandling for rusmisbrukere også etter utskrivelse fra 30 

spesialisthelsetjenesten. 31 

 32 

 33 

Friluftsliv 34 

Friluftliv er et eksempel på noe som kan bidra til en sunn livsstil  er en arena for fysisk 35 

aktivitet som er åpen for alle, og er den aktiviteten flest velger når de skal bli mer aktive. 36 

Friluftslivet bidrar positivt til både fysisk og psykisk helse og er en nøkkel til livskvalitet og 37 

folkehelse. KrF vil styrke folks tilgang til natur, både i avstand, areal og naturkvaliteter. 38 

Inaktivitet og psykiske plager er vår tids største folkesykdommer. Opphold- og fysisk aktivitet 39 

i naturen fører til bedre folkehelse, både fysisk og mentalt. Friluftsliv gjennom turgåing, fiske, 40 

jakt og annen høsting er lavterskeltiltak som det er enkelt å tilrettelegge for.  41 

 42 

Oslo KrFs løsninger:  43 

 44 
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• Vise politisk vilje til å følge opp nasjonale føringer om økt aktivitet for alle. 1 

• Bevilge midler til tiltak som kan øke aktiviteten innen friluftsliv i skolen, både gjennom 2 

økt kompetanse hos lærere og arealer for aktivitet. 3 

• Sammenhengende stier/turveier/grønnstrukturer/ferdselsårer må sikres i all 4 

planlegging. 5 

• Sikre naturområder for allmenn bruk, særlig i pressområder, f.eks. langs sjøen. 6 

• Bruke friluftsliv som integreringsarena. 7 

• Bevare markagrensen og iverksette tiltak som reduserer konflikten mellom ulike 8 

former for friluftsliv. Målet er Marka skal vernes gjennom aktiv bruk.  9 

• Etablere friluftsporter ved inngangen til Marka, som kan bidra til trening og aktivitet på  10 

Markas premisser. 11 

• Stimulere til økt friluftslivsaktivitet gjennom støtte til natur- og 12 

friluftslivsorganisasjoner. 13 

• Etablere utviklingsmidler for friluftslivet på lik linje med det idretten har i dag. 14 

• Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner på friluftslivsfeltet gjennom 4-årige 15 

samarbeidsavtaler 16 

• Ha regionale planer for friluftsliv og for naturmangfold. Arbeide for at større 17 

• sammenhengende naturområder ivaretas gjennom regional planlegging, i samarbeid 18 

med våre nabokommuner. 19 

• Arbeide for bedre kollektivtilbud til viktige utfartsområder, turstier og andre 20 

friluftslivsaktiviteter i fylket. 21 

• Prioritere friluftslivsanlegg i spillemiddelordningen. 22 

• Lage kommunedelplaner for friluftsliv og for naturmangfold. 23 

• Satse på friluftsliv i skoler og barnehager. Gi ansatte i skoler og barnehager mulighet 24 

til faglig påfyll for å ta i bruk friluftsliv som metode. 25 

• Ivareta allmennhetens tilgang til kysten: Kartlegge og fjerne ulovlige stengsler i 26 

strandsonen. 27 

• Kartlegge aktuelle eiendommer for oppkjøp som kan sikre allmenhetens tilgang til 28 

friområder. 29 

• Sikre skog og naturområder for allmenn ferdsel, slik at vi unngår nedbygging av de 30 

nære naturområdene.  31 

• Få de viktigste nærturområdene inn i kommuneplanens arealdel som grønnstruktur 32 

og få en langsiktig utbyggingsgrense mot friluftslivsområder. 33 

• Sikre allmennhetens tilgang til friarealene på «hytteøyene»; unngå tendenser til 34 

privatisering og omgjøring fra hytter til helårsboliger. 35 

• Sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og øyene i Indre Oslofjord ved å ruste 36 

opp toaletter, benker og fellesgriller, og forby engangsgriller og annen skadelig 37 

aktivitet. 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 
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TRYGGE ARBEIDSPLASSER OG SKAPENDE NÆRINGSLIV 1 

Kommunens økonomi  2 

En effektiv og brukervennlig kommune er viktig for mange menneskers hverdag. Oslo 3 

kommune skal være innovativ, åpen og yte god service. Skatteinntektene skal gå til å 4 

skape best mulig tjenester for folk, og kommuneøkonomien må forvaltes med 5 

ansvarlighet. Overføringer av skatteinntekter fra Staten er dessverre ikke nok og andre 6 

inntektskilder må bevares og utforskes.  7 

 8 

Oslo KrFs løsninger:   9 

 10 

• Kommunen skal være en forutsigbar samarbeidspartner for enkeltmennesker, 11 

organisasjoner og bedrifter.   12 

• Ha en langsiktig eierskapsstrategi der kommunen fortsetter som eier i selskaper 13 

der sektorpolitiske, økonomiske eller strategiske grunner tilsier dette.   14 

• Beholde kommunens eierskap i energisektoren og være en aktiv eier som 15 

vektlegger samfunnssikkerhet, forsyning og miljø.   16 

• Beholde eiendomsskatten så lenge den kommunale økonomiske situasjonen 17 

krever det. Innretningen av skatten må vurderes regelmessig og endres ved 18 

særlige behov.   19 

• Frita ideelle aktører for eiendomsskatt.   20 

• Bruke kommunen innkjøp aktivt som en innovasjonsmotor. 21 

• Arbeide for at staten tar høyde for Oslos særlige utfordringer og at dette 22 

gjenspeiles i inntektssystemet.   23 

• Arbeide for at Oslo får tilbakeført en del av selskapsskatten.   24 

• At kommunens skatte- og avgiftssystem skal ta omsyn til den økonomiske 25 

totalbelastninga på befolkninga 26 

• Arbeide for at kommunale avgifter rettes mer inn mot forbruk, slik at en-27 

personhusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye 28 

• At overskuddet fra ekstraordinært høye kraftpriser må bidra til raskere takt i ENØK-29 

tiltak i kommunen  30 

• At minst 25 % av helse- og omsorgstenestene i Oslo blir utført av frivillig og ideell 31 

• sektor. 32 

• Lage driftsavtalar og anbodskonkurransar som gir større rom for innovasjon i 33 

ideellog frivillig sektor 34 

• I auka grad ta i bruk skjerma anbod for ideell sektor 35 

 36 

 Arbeidsliv og næringsliv i Oslo 37 

  38 

Trygge arbeidsplasser og et skapende næringsliv er en forutsetning for økonomisk 39 

selvstendighet, livskvalitet og velferd. Skal vi lykkes i få flere inn i arbeidslivet og dermed 40 

utjevne sosiale forskjeller, er det nødvendig å både beholde og å skape mange nye 41 

arbeidsplasser i årene som kommer. Virksomheter som driver sosialt entrepenørskap for å 42 

hjelpe folk inn i arbeid må støttes aktivt. Som arbeidsgiver må Oslo kommune jobbe for 43 
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kvalitetsbevisste og kreative arbeidsmiljøer og ta vare på og stimulere kompetente og gode 1 

arbeidstakere.  2 

 3 

Tjenestene kommunen er ansvarlig for skal gi god kvalitet til brukerne. Tjenestene skal 4 

drives av det offentlige, godt supplert med bidrag fra ideelle og frivillige organisasjoner. Det 5 

skal også være rom for private aktører når det er mest hensiktsmessig. Kommunalisering av 6 

virksomheter som allerede drives godt av ideell eller privat sektor anses ikke å være en god 7 

løsning for fremtiden.  8 

 9 

Det offentlige skal være ryddig i sine anbud, og skal prioritere rettferdig, etisk og bærekraftig 10 

vareproduksjon og handel. Kommunen må ved anbud sikre at leverandører ikke unndrar 11 

skatt i land de opererer i og at heller ikke underleverandører driver sosial dumping.   12 

Kommunen skal tilrettelegge for et nyskapende og variert privat næringsliv. Oslo kommune 13 

er privilegert med en høykompetent befolkning, og det skal være så enkelt som mulig å 14 

utfolde seg og skape nye arbeidsplasser. Fremtiden ligger i kunnskapsnæringene og 15 

endringsvillige organisasjoner som også tar sosialt ansvar.  16 

Oslo KrFs løsninger: 17 

• Retningene i videregående opplæring, inkludert fordeling av antall elevplasser, 18 

tilpasses behovene i næringslivet og offentlig sektor, men gir samtidig rom for 19 

nisjeutdanning  20 

• Stimulere næringslivet til å i større grad ta imot lærlinger og ansette personer med 21 

nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer. Få næringslivet med på laget for 22 

tidlig hospitering eller praksis for elever som risikerer å falle ut av skolen før ordinær 23 

lærlingetid starter.  24 

• Legge til rette for og stimulere til gründerskap, både gjennom skolen og ved hjelp og 25 

veiledning for gründere, redusere saksbehandlingstider og forenkle unødig komplisert 26 

regelverk  27 

• Legge vekt på næringslivets behov ved utarbeidelse av areal- og reguleringsplaner i 28 

byen og sørge for at Oslo kan tilby relevante næringslokaler.  29 

• Særlig tilrettelegge for bedrifter som bidrar til sirkulærøkonomi, lokal produksjon og et 30 

bærekraftig næringsliv. Fokus både på egne kommunale ordninger og 31 

påvirkningsarbeid for nødvendig tilpasning av nasjonalt regelverk.  32 

• Gi miljørabatter i form av reduserte byggesaksgebyrer til ENØK og klimatiltak 33 

• Gå bort fra og finne mer egnede planleggings- og evalueringsmetoder enn New 34 

public management i kommunale virksomheter  35 

• Hjelpe Arbeidstilsynet og politiet med å avdekke sosial dumping og menneskehandel 36 

(gjennomføre handlingsplan)  37 

• Beholde søndag som den vanlige fridagen  38 

• Aktivt bekjempe ulovlig diskriminering i arbeidslivet og stimulere til mangfold i 39 

virksomhetene, med god inkludering av folk med ulike etnisiteter, funksjonsdyktighet 40 

og ellers ulike bakgrunner.  41 

• Stimulere for offentlig-privat samarbeid innen kunnskapsutvikling og velferdsutvikling.  42 

• Gi ideelle aktører på helse og sosialområdet ti år lange driftskontrakter som sikrer 43 

stabilitet  44 
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• Sikre gode kommunikasjoner for arbeidstakere og god tilgjengelighet for 1 

næringstransport og varelevering, også i sentrum og sentrumsnære bydeler.  2 

• Legge til rette for at de seniorene som ønsker det, kan få mulighet til å stå lenger i 3 

arbeid i Oslo kommunes virksomheter, bl.a. legge til rette for fleksible deltidsordninger 4 

  5 


