Samarbeidsavtale mellom
Bjerke Ap, MDG, SV og Rødt
for perioden 2019-2023

Innledning
Samarbeidspartienes mål er at Bjerke skal være en bydel som går foran på sosial utjevning,
rettferdighet og klima. Vi jobber for en bydel der det er trygt å være barn, der alle kan leve fine liv og
der alderdommen er trygg. Bydelen skal ta klimakrisen på alvor, og skal kutte klimagassutslipp.
Denne politiske samarbeidserklæringen gir de overordnede politiske prioriteringene til de nevnte
partiene i bydelsutvalget for perioden 2019 - 2023. Det erkjennes at partiene er valgt på egne lokale
programmer som de vil jobbe for.
Erklæringen behandler både spørsmål som bydelen selv kontrollerer og som gjennomføres i Bjerke,
men tar også for seg punkter som samarbeidspartiene er enige om å jobbe opp mot kommunen og
staten for å få til.

Samarbeidspartiene har derfor disse overordnede målene for bydelen vår:
● Bjerke skal bli den første bydelen der alt vi trenger i hverdagen finnes i gangavstand til der vi
bor. Vi vil at barnehager, skoler, butikker, helsetilbud, fritidstilbud og lekeplasser skal være så
nære at hverdagen blir enklere. Bydelens arbeid skal ha dette formålet som grunnleggende
prinsipp. Dette er vårt prosjekt for gode liv og godt miljø.
● Bjerke skal være en bra bydel for alle oss som bor her. Den som vurderer å flytte hit skal se at
dette er bydelen som stiller opp, har levende frivillighet og trygge lokalsamfunn. Alt bydelen
driver med, skal støtte opp under dette. Bydelen skal hele tiden søke å være positiv i møte
med initiativer fra innbyggere og frivillige.
● Bjerke skal ha som mål at offentlige tjenester skal møte folk der de er, tilpasse seg vanlige liv.
Bydelen skal ta et spesielt ansvar for dem som trenger noe ekstra for å være likestilte, for
eksempel tjenester til barn med utviklingshemming, støttekontakter for dem som trenger det
og trygge hjemmetjenester for våre eldre.
● Bjerke skal lage en god hverdag for alle i bydelen gjennom å sørge for seriøse og trygge
arbeidsforhold for bydelens ansatte. Spesielt skal arbeidet for heltid og mot bruken av
midlertidige stillinger ha fullt trøkk gjennom hele perioden. Målet er at bydel Bjerke er best
på heltid, og at samarbeidet med fagbevegelsen skal være tett.
● Bjerke skal ta et spesielt ansvar for barn i fattige familier og områder der det bor mange
fattige familier. Vårt mål er en rettferdig bydel for alle. Idrettslagene må ha penger nok til å
drive skikkelig, frivilligheten og kulturlivet skal ha stor plass og stor frihet. Bydelen skal
utarbeide en egen strategi for hvordan vi møter den store fattigdommen i store deler
bydelen, særlig blant barn.
● Bjerke skal være en levende demokratisk arena, hvor innbyggerne inviteres til debatt, dialog
og engasjement om lokale forhold.
● Bjerke skal legge til rette for kulturarrangementer over hele bydelen, og støtte de
møteplassene vi allerede har.
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Barnehager
Samarbeidspartiene er enige om at en forutsetning for trygge barn i barnehagene er nok og
kompetente ansatte. Derfor skal bydelen prioritere faste stillinger og vikarbudsjetter. Vikarbruk skal
kartlegges, og det skal legges frem en sak om innføring av en vikarpool med faste ansatte for
barnehagene i bydelen innen utløpet av 2020.
Samarbeidspartiene vil:
● Sørge for å nå målet om at halvparten av de ansatte i barnehagene skal være
barnehagelærere og at i alle fall 25 prosent av de øvrige ansatte har fagbrev.
Samarbeidspartiene vil be bydelen lage en gjennomgang av status i løpet av våren 2020, og
deretter ha status og tiltak i de årlige budsjettene. Det langsiktige målet er barnehagelærere
eller ansatte med fagbrev i alle faste stillinger.
● At bydelen skal legge til rette for etter- og videreutdanning av de fast ansatte i barnehagene,
med særlig satsing på at assistenter skal ta fagbrev eller utdanning som barnehagelærer
gjennom arbeidsplassbasert opplæring.
● Legge til rette for at ansatte i barnehagene som ikke omfattes av de nasjonale språkkravene
kan få den opplæringen de trenger for å nå kravene.
● At alle kommunale barnehager skal ha en egen styrer.
● Be administrasjonen legge frem en egen sak for å vise hvordan bydelen kan sikre- et fullt ut
likeverdig barnehagetilbud til alle barn, herunder hvordan barn med utviklingshemming
ivaretas i barnehagene.
● Sikre at bydelen har stort nok vikarbudsjett for barnehagene, slik at det tilkalles vikar ved
fravær.
Andre saker samarbeidspartiene vil jobbe for
● At bydelen skal lage en plan for en nærbarnehagereform som skal legge til rette for at så
mange som mulig får tilbud om barnehageplass i kort gangavstand til barnehagen, med en
målsetning om 500 meter avstand til barnehagen. Planen skal brukes i arbeidet for å få Oslo
kommune til å etablere barnehager på de riktige stedene i bydelen.
● At Utforskeren får permanente bygninger, i stedet for en brakkerigg
● Barnehager i Sletteløkka 44, i Utfartsveien og på den regulerte tomten ved Veitvet skole,
samt at kommunen overtar barnehagen i Nybyen på Økern

Demokrati, kultur, idrett og fritid
Samarbeidspartiene er enige om å ta vare på og utvikle kultur-, idretts- og organisasjonslivet i
bydelen. I bydelen vår bor mange familier veldig trangt. Med mange barn på liten plass er det klart at
særlig ungdom trenger steder å være, også utenfor hjemmet. Bydelen skal også søke samarbeid med
næringsliv og organisasjoner for å se på muligheter for å opprette flere møteplasser, nærmiljøsenter
og liknende.
Samarbeidspartiene vil:
● At bydelen utarbeider en egen, helhetlig, strategi for arbeidet med barn i familier som er
fattige. Strategien skal ta for seg alle grep bydelen har kontroll over, den skal vise hvordan
kommune og stat kan stille opp og skal danne grunnlag for både kortsiktig arbeid for bedre
vilkår for de som er fattige nå, og langsiktig arbeid for at færre skal måtte leve i fattigdom
fremover.
● Samarbeidspartiene vil opprettholde satsingen på tilgjengelige og gratis tilbud, som alle barn
får delta i.
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Sikre at bydelen sørger for tilstedeværelse og tjenester i alle deler av bydelen, og at dette
skal være et viktig prinsipp i planleggingen fremover.
At Bjerke skal være en levende kulturbydel med tilbud over hele bydelen.
At bydelen skal bedre frivillighetens tilgang til offentlige lokaler etter arbeidstid.
Jobbe for skoler som er mer åpne, bibliotek, gratis og tilgjengelige kultur- og fritidstilbud og
sterke idrettslag.
At fritidsklubbene skal prioriteres, og er enige om å trappe opp slik at Veitvetklubben kan
holde åpent hver lørdag, og at Bjerkeklubben får utvidet åpningstidene sine. Vi vil også jobbe
for flere klubbtilbud i bydelen.
Utvide virksomheten til utlånssentralen.
Opprettholde og styrke det svært viktige arbeidet til utekontakten
Jobbe for at vi får på plass et nytt og bydelsoverskridende prosjekt med utekontakt, som skal
sikre at arbeidet fungerer over bydelsgrensene. Bydelen skal ta initiativ til et samarbeid med
andre bydeler om dette, samt be om hjelp og støtte fra Oslo kommune.
Ta vare på Årvoll gård, Isdammen, Linderud gård og Bjerke nærmiljøsenter som viktige lokale
kultursentra og møteplasser.
At bydelen skal bidra økonomisk til etableringen av velhus på Sletteløkka
At bydelen skal bidra til utvikling og stabilitet for de frivillige kreftene. Ordningen med
frivillighetsmidler skal opprettholdes og utvides.
At velferdstjenester i bydelen skal sikre brukermedvirkning for den enkelte, hvor den som
trenger tjenesten selv er med på å bestemme når og hvordan vedkommende får hjelp.
Bydelen skal sikre god kommunikasjon mellom tilsynsutvalg og administrasjonen.
Følge opp bydelsutvalgets vedtak om å legge fram en sak om et lokalt forankret tilbud om
rettshjelp, rettighetsinformasjon og brukerveiledning etter modell av prosjektet i Bydel
Gamle Oslo.
Legge til rette for egne møtelokaler for seniorer og pensjonister i bydelen
Jobbe for flere lagringsmuligheter for frivillige lag og organisasjoner i bydelen
Jobbe for flere tilrettelagte hvileplasser i grøntområder og veier til og fra sentra
At bydelen skal jobbe for å sikre øvingslokaler for lokale band
Etablere en støtteordning for skolekorps i bydelen
Bjerke skal satse på idretten. Samarbeidspartiene er enige om å jobbe sammen for å sikre
bydelen idrettsanleggene vi trenger.
Sørge for at bydelens avtaler om økonomisk støtte til idrettslagenes arbeid videreføres og
videreutvikles i samarbeid med idrettslagene, hele perioden, og øker betydelig i hvert årlige
budsjett.
Innføre en ubyråkratisk kontingent-kasse i bydelen, i første omgang for opptil 100 barn.
Innføre et flerårig forsøk med en eller flere klubber i bydelen, der bydelen dekker
treningsavgift første år barna starter i klubben.
Videreføre og styrke Jobbsmak for ungdom, samt ha slike tilbud hele året.

Andre saker samarbeidspartiene vil jobbe for
● At befolkningen i bydelen får tilgang til flere bademuligheter.
● At Bjerke skal være en levende kulturbydel med tilbud over hele bydelen, blant annet
bibliotek.
● Jobbe for å utrede muligheter for et kommunalt strategisk oppkjøp av ridesentertomten på
Årvoll, for å sikre at tomten blir brukt til allmennyttige formål uten sjenanse for
lokalbefolkningen, marka og aktører i nærheten. Samarbeidspartiene er enige om at det ikke
tillates å bygge boliger på ridesentertomten på Årvoll under noen omstendigheter.
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Skole
Bydelen har bra skoler og elever som fortjener de beste muligheter. Etter årevis med skolekutt har
skolebudsjettene endelig begynt å øke igjen. Bydelen styrer ikke skolene, men har et stort ansvar for
at barnevern, uteteam og andre samarbeider tett med skolene.
Saker samarbeidspartiene vil jobbe for
● At særlig Linderud skole ses i sammenheng med de andre skolene i bydelen, for å sikre
læring, stabilitet, økonomi og integrering. Bydelen skal ta initiativ til en helhetlig plan i
samarbeid med elever, foreldreutvalget og Utdanningsetaten.
● At kommunen kjøper skolebygningen på Veitvet tilbake, den kommersielle driften er
byråkratisk og dårlig.
● At den ekstraordinære situasjonen ved Refstad skole prioriteres høyt. Samarbeidspartiene vil
ta opp situasjonen for skolen, og jobbe for byggestart for ny skole så raskt som mulig.
● Skolekorpset på Refstad bør få økonomisk hjelp som følge av ekstrakostnadene det stengte
skolebygget medfører
● At skoleveiene i bydelen skal være trygge og ha lave fartsgrenser, og vi vil samarbeide tett
med kommunen for å oppnå dette.

Arbeid, helse og velferd
Samarbeidspartiene er opptatt av at bydelen skal ha et godt helsetilbud for alle. Selv om bydelen ikke
kontrollerer alle deler av tilbudet, skal vi jobbe for helhetlige og trygge tjenester for
alle. Samarbeidspartiene enige om å hindre profitt fra velferden, og vil ikke la kommersielle aktører
drive velferdstjenester.
Samarbeidspartiene vil:
● At den nasjonale anbefalingen for dekning i skolehelsetjenesten og helsestasjonene skal
innfris i løpet av perioden.
● Prioritere rask tildeling av plass i sykehjem, dagsenter, omsorgsbolig eller annen omsorg.
● Bydelen skal ikke konkurranseutsette eller outsource tjenester i perioden. Ved samarbeid
med ideelle aktører skal lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår opprettholdes.
● Be administrasjonen legge fram en helhetlig oversikt over bruk av kommersielle aktører,
inkludert en plan for å ta tilbake tjenester som er satt ut til kommersielle aktører.
● At helsestasjonen må styrkes, slik at de har kapasitet til å følge de nasjonale retningslinjene
for tjenesten.
● At barnevernet skal gjøre tjenestene sine bedre kjent blant barn og foreldre, og samarbeide
tett med skolene og barnehagene i bydelen
● At Bjerke skal være en seriøs og god arbeidsgiver, som har et nært samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene. Hele og faste stillinger skal være hovedregel.
● At bydelen skal ta inn flere lærlinger, for å sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft
● At bydelen skal stille krav om at Oslo-modellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv følges i
bydelens arbeid.
● At trygghetsalarm fortsatt ikke skal ha egenandel
Andre saker samarbeidspartiene vil jobbe for
● At Aker sykehus blir lokalsykehus for alle innbyggerne i Groruddalen, og at eksisterende
statlige og kommunale tilbud videreutvikles og utvides.
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Byutvikling og klima
Bjerke er i voldsom utvikling, det er her det nye Oslo bygges. Det gjør det ekstra viktig at vi tenker
nært, grønt og kollektivt i all byplanlegging. Samarbeidspartiene er enige om å jobbe for at Bjerke
skal ha som mål å gå foran i arbeidet med å bli en klimavennlig bydel, bydelen skal kutte
klimagassutslipp.
Samarbeidspartiene vil:
● Jobbe for en mest mulig variert boligsammensetning i utbyggingsprosjekter, inkludert
utviklingen av en tredje boligsektor, i hele bydelen
● Ta stort hensyn til allerede etablert boligbebyggelse, når det gjelder utviklingsområder i
nærheten til etablerte boligstrøk.
● At Bjerke bydel skal gå foran i arbeidet for klima- og miljøvennlig forvaltning, blant annet
gjennom et årlig klimaregnskap for virksomheten og ved å etterspørre varer og tjenester med
lavt klimaavtrykk for bydelens innkjøp. Opprettholde og videreutvikle klima- og
miljøstrategien for bydel Bjerke.
● Ta initiativ til å etablere sikre sykkelparkeringer ved bydelens tjenestesteder, som skoler,
barnehager, Nav, helsestasjoner og andre viktige knutepunkter i bydelen.
● Jobbe for at Bjerke bygges sånn at man kan gå, eller sykle, til det meste man trenger. Det
krever planlegging og at bydelen alltid tenker på dette i planarbeidet, gjennom
høringsinnspill og i andre kanaler.
● Gi inn for å opprettholde ordningen med «grønne midler» som privatpersoner, borettslag og
virksomheter kan søke støtte fra til tiltak som fremmer naturmiljø. Ordningen skal evalueres.
● Lage en helhetlig plan for å få ned fremmedparkering, særlig knyttet til tungtransport, i
boligområdene. Inkludert i dette arbeidet må vi se på gode parkeringsløsninger for
yrkestransporten.
● Si nei til alle boligprosjekter i rød støysone.
● At Bjerke skal drive energieffektivisering for bydelens lokaler
● Bevare biologisk mangfold og grøntområder/parker, og at Bjerke skal være en
pollinatorvennlig bydel.
● Sikre gode grøntområder/parker når det bygges ut nye boligområder
● Jobbe for utvikling av parker, åpning av bekker. Utendørs treningsparker, lekeplasser: Parker
skal være tilrettelagt for aktivt bruk og fungere som sosiale møteplasser.
● At Bjerke er en attraktiv bydel for etablering av bedrifter og arbeidsplasser, og at bydelen
skal jobbe for å bevare eksisterende arbeidsplasser i Groruddalen.
● Jobbe for at NRK flytter til bydel Bjerke.

Andre saker samarbeidspartiene vil jobbe for
Store deler av klima- og miljøpolitikken er styrt av kommunen sentralt. For å sikre at bydelen gjør et
best mulig klimaarbeid, vil samarbeidspartiene felles jobbe for følgende saker:
●
●
●
●
●

Snarest mulig realisering av trikkelinje fra Sinsen til Linderud.
At Bjerke skal være en trygg bydel. Vi vil jobbe for trygge skoleveier, god belysning der folk
ferdes og at det er hyggelig å oppholde seg i bydelens fellesrom.
At kommunen vurderer mer rettferdige avgiftsordninger for beboerparkering.
Å bevare biologisk mangfold og grøntområder og parker.
Å sikre grøntområder eller parker når det bygges ut nye boligområder.
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At det skal være lett for barnehager, skoler og privatpersoner å kontakte bydelen for å få
tilgang til arealer for urbant landbruk, bydelen skal i tillegg se på om urbant landbruk kan
brukes til sosiale tiltak som arbeidsinkludering for ungdom og arbeidstrening.
Nok penger til vedlikehold av bydelens parkanlegg, og at de tilrettelegges for bruk.
At Trondheimsveien gjøres om til en lokalvei med kollektivfelt fra Grorud til Sinsen. Videre er
partene enige om å jobbe for en Fossum-diagonal, uten at denne skal være en forutsetning
for den nødvendige nedgraderingen av Trondheimsveien. Målsetningen er å få tungtrafikk
bort fra boligområdene, ikke økt veikapasitet.
Miljøfartsgrenser på Trondheimsveien og Østre Aker vei hele året, og at ingen prosjekter
øker veikapasiteten i bydelen.
Bedre støyskjerming langs alle gjennomfartsveier.
Trygging av alle skoleveier i bydelen, og vedlikehold av lokale veier.
Økt frekvens på Vestli-banen så fort det er mulig.
At det ikke blir boligbygging og idrettsanlegg i markas nærområder
At det opprettes et større landskapsvernområde i Lillomarka.
Hestejordene-prosjektets arbeid for å bevare Hestejordene som kulturlandskap og
rekreasjonsområde.
At bydel Bjerke skal være en foregangsbydel innenfor sykkel med et sammenhengende,
effektivt og trygt sykkelnett som i størst mulig grad skiller syklistene fra andre trafikanter og
som holdes åpent hele året, og at det kommer bysykkel-tilbud også i vår bydel.
At bydelen har sikre kryss og god belysning.
At vannet i Bjerkedalen park blir rent nok til å bade i, og at Årvolldammen sikres som
badedam.
Sørge for at utendørs treningsanlegg og lekeplasser ivaretas, om nødvendig ved å stoppe
åpningen av bekken ved Årvolldammen.
Utvikling av parker, slik at de er tilrettelagt for aktiv bruk og fungerer som sosiale
møteplasser.
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