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1. Løft for sykkelundervisningen  (--> til LM) 
Sykkelsatsing er en kjernesak for De Grønne, og en av de viktigste virkemidlene vi har for å 
oppnå renere luft, menneskevennlige byer, grønn transport og god folkehelse. 
Nasjonalt har andelen reiser som utføres på sykkel sunket fra 7% i 1992 til 4% i 2009. 
Regjeringen og lokalpolitikere andre steder i landet prioriterer biler over myke trafikanter, og 
vi er fremdeles langt unna å nå det nasjonale sykkelmålet på 8% av alle reiser. Skal dette 
målet nås må hver 7. bilreise kortere enn 5 km erstattes med sykkel, 80% av barn og unge 
må sykle eller gå til skolen og sykkelbruken i byer og tettsteder må dobles. 
En forutsetning for at flere skal velge sykkelen er ikke bare utbygging av sykkelveinett, men 
også økt sykkelglede og mer kunnskap om trafikksikkerhet blant Oslo- innbyggerne. Da er et 
løft sykkelundervisningen en nøkkelfaktor, slik at barn og unge lærer seg å ta til sykkelen i 
tidlig alder. 
I dag er sykkelopplæringen i grunnskolen ofte veldig kort og enkel og kvaliteten varierer 
svært mellom de ulike skolene. For å forbedre mulighetene for god sykkelundervisning bør 
det etableres fysiske anlegg, slik som Eberg Trafikkgård i Trondheim, en slags miniatyrby 
hvor barn kan øve seg på å sykle i liksom-trafikk. Slike anlegg vil kunne sikre at skolene har 
verktøyet for en engasjerende og praktisk sykkelopplæring. I tillegg står frivillige aktører klare 
til å heve kompetansen til lærerne, men tilbudet er uoversiktlig og lite tilgjengelig. Derfor er 
det lurt å bruke en samleportal etter “svømmedyktig.no”- modellen som kan gjøre det lettere 
for lærere å øke sin kompetanse på feltet. Det er stort potensiale for å bedre sykkel- og 
trafikkompetansen til lærere, og staten bør spille på lag med frivilligheten for et kvalitetsløft 
av sykkelopplæring i norsk skole. 
Sikring av skolevei, uteområder der det er lett å sykle og den generelle tilgangen på gang- 
og sykkelveier er avgjørende for både sykkelopplæringen og for at folk velger sykkel som 
transportmiddel. Her er det mye som gjenstår, og staten må hjelpe kommunene rundt om i 
landet med investeringene som kreves. 
 



Derfor ønsker Oslo Miljøpartiet De Grønne at... 
 
Statlige virkemidler skal iverksettes for å løfte sykkelundervisningen: 

● Sykkelundervisningen skal ha som overordnet mål å fremme sykkelglede, øke 
sykkelbruken og gjøre unge trygge på hvordan man ferdes i trafikken. 

● Tilrettelegge for flere anlegg for ferdighetstrening i sykling og trafikkforståelse ved å 
årlig sette av midler på statsbudsjettet for å finansiere etablering i aktuelle 
kommuner. 

● En nettportal, etter modell fra portalen “svømmedyktig.no” for svømmeopplæring, må 
sikres statlig finansiering for å samle og gi en oversikt over sykkelopplæringstilbud for 
skoler. 

● Sette kommunene i stand til å ruste skoler og veinett for å nå sykkelmålene ved å 
øke posten “Tilskudd til gang og sykkelveier” på statsbudsjettet med én milliard. 

● Nasjonalt mål for sykkeltrafikk økes slik at sykkeltrafikken skal utgjøre 
○ 15 prosent nasjonalt av alle reiser innen 2023 
○ 25 prosent i byene av alle reiser innen 2023 

 
Kommunale virkemidler skal iverksettes for å løfte sykkelundervisningen: 

● Oslo kommune skal utrede mulighetene for å etablere anlegg for ferdighetstrening i 
sykling og trafikkforståelse i Oslo. 

● Oslo kommune skal verne om gratisprinsippet i sykkelundervisningen ved å stimulere 
til utlånsbibliotek ved skolene som inkluderer fremkomstmidler som sykkel, 
sparkesykler og rullebrett. 

● Sykkelopplæringen skolene har i dag evalueres med formål om å styrke opplæringen 
både kvalitetsmessig og økonomisk. 

2.  Lovpålagte fritidsklubber  (--> til LM) 
Bakgrunn 
I Oslo får fritidsklubbene midlene sine gjennom bydelenes budsjetter. De kan også søke 
ekstra støtte gjennom ulike støtteordninger. I vår bydel Søndre Nordstrand, hvor det allerede 
er høye utgifter til barnevernstjenester, må vi ha en mye større satsing på barn og ungdom 
for å sørge for at det går bra med dem fra starten av. Ikke bruke massevis av midler på å 
hjelpe dem først når problemene har oppstått. 
I vår bydel har vi hatt en negativ utvikling i ungdomsmiljøene over lengre tid. Vi har høyest 
drop out-rate fra videregående skole i hele Oslo, og ungdomsskoleelevene scorer godt 
under Oslo-gjennomsnittet på nasjonale prøver. Tatt i betraktning at 25% av barna i bydelen 
lever i lavinntektsfamilier som ikke har råd til at barna deltar i organiserte medlemsaktiviteter 
som koster penger, vet vi at flere barn må slutte på fotball, korps etc. og står dermed uten et 
fritidstilbud. 
Det fantes tidligere flere fritidsklubber i bydel Søndre Nordstrand. Men Hallis, som ble drevet 
med stor suksess på Hallagerbakken i mange år, ble lagt ned pga. økonomiske 
nedskjæringer i 2004 uten at noen alternativer ble tilbudt ungdommene. Nedskjæringen 
sammenfaller med oppblomstringen av gjengmiljøet på Holmlia. Det finnes sikkert mange 
liknende saker i Norge. 



Bydelen opplever nå utbredt salg av narkotika rundt skoler, grøntområder og senterne. Disse 
kriminelle miljøene rekrutterer ungdommer helt ned i 14-års alderen blant ungdom som ikke 
har noe bedre å ta seg til enn å "henge" rundt skolene i bydelen. Sist sommer ble 90 
personer pågrepet i en storaksjon i Oslo øst. 
Uten fritidsklubber og andre aktivitetstilbud, hva skal barn og ungdommer sysselsette seg 
med? Fritidsklubber er et forebyggende tiltak og forskning peker på at fritidsklubber er en 
god investering. 
 
Forslag til tiltak 

● Gi kommunene mulighet til å søke statlig støtte for å etablere og drifte fritidsklubber 
● Miljøpartiet De Grønne vil at det stadfestes normer for innhold, kvalitet og antall 

ungdomsklubber basert på demografiske og sosioøkonomiske forutsetninger og 
kriterier i en kommune/bydel. 

Å realisere flere fritidsklubber kan gjøre at det blir lettere å tenke langsiktig i det 
forebyggende arbeidet for barn og ungdommer. Det gir et klart signal til våre unge om at vi 
ser dem og prioriterer dem. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne at det skal etableres flere 
fritidsklubber og med et særlig fokus på belastede områder 

 

3. Seksualundervisning for gutter bør styrkes (--> til LM) 
#metoo har satt fokus på ukultur i brede lag av samfunnet, i arbeidsliv, kulturliv, media, 
politikk og mange andre arenaer. Kampen mot seksuell trakassering, uønsket seksuell 
oppmerksomhet og overgrep handler om mer enn lover og regler. Det handler om hva slags 
holdninger vi har. For å forebygge dette, trengs enda sterkere innsats for å lære unge 
mennesker om grensesetting. 
Ungdommens bystyremøte har formidlet at seksualundervisningen ikke er god nok. Derfor er 
det bra at byrådet har vedtatt å styrke seksualundervisningen, med særlig vekt på 
grensesetting. Grensesetting handler både om å forstå andres og egne grenser, men å 
oppsummere dette som "grensesetting" impliserer først og fremst at det er ditt ansvar å sette 
grenser, og ikke andres ansvar å respektere dem. 
Seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep rammer mennesker av 
alle kjønn. Allikevel er det en klar overvekt av menn blant de som tråkker over grensen, både 
i historiene fra #metoo, og i statistikken. Rapporten Ungvold 2015 viser for eksempel at unge 
kvinner er langt mer utsatt for seksuelle krenkelser enn menn, og at det i hovedsak er gutter 
og menn som utfører krenkelsene. Blant jenter hadde 29 prosent opplevd minst en form for 
seksuell krenkelse, mens tallet for gutter var syv prosent. 97 % av jenters uønskede 
seksuelle hendelser ble gjort av menn eller gutter, mens omtrent halvparten av hendelsene 
for gutter ble gjort av jenter eller kvinner, og resten av menn eller gutter. 
Det er tydelig at seksuell trakassering og grensesetting er et problem som krever større 
innsats overfor menn. Derfor mener Miljøpartiet De Grønne i Oslo at styrkingen av 
seksualundervisningen bør legge særlig vekt på å styrke undervisningen av gutter, basert på 
en bredere forståelse av seksuell grensesetting. 
 



4. Vern Akerselva miljøpark 
Bakgrunn 

 
Akerselva er en naturarv som renner gjennom hovedstaden fra Maridalen til fjorden, 
gjennom noen av de tettest befolkede bydelene i hovedstaden; Nordre Aker, Sagene, 
Grunerløkka og Gamle Oslo. Parkene og grøntdragene langs elva, biomangfold og 
muligheter for rekreasjon er verdier som betyr mye for Oslofolks trivsel og helse. Både 
mennesker, fisker og fugler nyter godt av den kraftig forbedra vannkvaliteten. De historiske 
industribyggene langs elva representerer også en viktig kulturarv og er en del av identiteten 
for de som har vokst opp i Oslo, og for kommende generasjoner. Alt dette er eksempler på 
viktige verdier som må vernes og tas vare på. Og kommunedelplan for Akerselva miljøpark 
har som mål gjøre nettopp dette, men trues stadig av nedbygging og privatisering. Det 
langsiktige vernet av Akerselva miljøpark må derfor styrkes. Et landskapsvern vil kunne 
ivareta byens viktigste blågrønne lunge på en bedre måte. 

 
Forslag 

 
Akerselva miljøpark er under vedvarende press fra stadig nye enkeltreguleringer. Oslo MDG 
mener at vernebetingelsene for byens viktigste blågrønne lunge - Akerselva miljøpark - må 
styrkes. Kommunedelplanen er gammel og bestemmelsene må derfor oppdateres og 
skjerpes for å sikre et strekere og reelt vern, for eksempel gjennom en byggegrense. Videre 
vil Oslo MDG jobbe for at Oslo kommune tar initiativ til å endre vernestatusen til 
landskapsvernområde. Dette vil styrke muligheten for å ivareta naturverdier og kvaliteter i et 
viktig rekreasjonsområde med et godt bevart bygningsmiljø som forteller om norsk 
industrihistorie. 

 
Oslo MDG vil: 

● At bestemmelsene og føringene i Kommunedelplanen (KDP) for Akerselva Miljøpark 
oppdateres og skjerpes for å sikre et sterkere og reelt vern, blant annet gjennom å bytte ut 
gjeldende “hensynsone” med en byggegrense. 

● At KDP for Akerselva Miljøpark inkluderes i kommuneplanens arealdel når denne revideres. 
● At det innarbeides en klausul/bestemmelse i kommuneplanen som sier at dersom 

eksisterende anlegg og bebyggelse plassert innenfor 20-meters beltet fra Akerselva rives, 
skal arealet reguleres til friområde dersom dette bidrar til å sikre sammenhengende grønt- og 
turveidrag langs elva. 

● At vi inntil videre går mot planlagte byggeprosjekter innenfor 20 metersbeltet fra Akerselva 
som er i strid med føringene i KDP Akerselva Miljøpark. 

● At Akerselva Miljøpark rustes opp i forbindelse med Europeisk Miljøhovedstad 2019, f.eks. 
ved å gjøre tiltak for etablere bedre skilting og tilgjengelighet langs elva. 

● Jobbe for at Oslo kommune tar initiativ til å endre vernestatusen til landskapsvernområde. 
 
 



5. Tiltak for bedre personvern for barn og unge 
Bakgrunn 
Retten til personvern er forankret i Grunnloven. Også barn og unge har rett til et verdig 
personvern. I Barnekonvensjonens artikkel 16 heter det at “alle barn har rett til eit privatliv”. 
Den raske teknologiske utviklingen reiser stadig nye etiske spørsmål knyttet til personvern. 
Særlig barn og unge er påvirket av denne utviklingen. Store mengder opplysninger om barn 
i skole og barnehage blir innhentet og lagret på nett. Ansatte i utdanningsinstitusjonene får 
ved innlogging på en læringsplattform eller skoleadministrativt system tilgang til 
personopplysninger om mange barn. Ergo er gode personvern- og databehandlingsrutiner i 
institusjonene viktigere enn noen gang. 
 
Også foreldreovervåking blir lettere med ny teknologi. GPS-klokker og internettkontroll er 
eksempler på velment foreldreovervåking som i verste fall blir alvorlige overtramp på 
bekostning av barnas personvern. I tillegg er det en sikkerhetsrisiko knyttet til overvåking av 
barn, ved at uvedkommende kan få tilgang på sensitive data. 
 
Flere skoler og barnehager har de senere årene valgt å investere i kameraovervåkning av 
sine uteområder, blant annet for å avdekke hærverk, narkotikasalg og mobbing. Dette er 
problemer som i utgangspunktet bør bli håndtert på en måte som ikke går utover 
personvern. Videoovervåkning er en stor inngripen i barnas privatliv, og et tillitsbrudd. 
Barn og unge er ekstra sårbare for personvernbrudd. Foreldre, skole, kommune og stat 
bryter stadig barnekonvensjonen om barns rett til privatliv. Forslagsstiller mener at Oslo 
MDG bør være tidlig på banen med konkrete tiltak for å beskytte barn og unges rettigheter 
på dette feltet. 
 
Et tankekors er at barn og unge er de mest aktive brukerne av sosiale medier som facebook, 
google og snapchat, og derfor blir kraftig overvåket uansett. Forslagsstiller mener at 
storselskapenes masseovervåking krever en grundigere politisk behandling, og ikke hører 
hjemme i denne resolusjonen. 
 
Forslag til tiltak 
Oslo MDG mener: 
 

● At foresatte skal få informasjon om barns personvern og rettigheter fra fødselen av. 
● At all kameraovervåkning på skoler og barnehager i undervisningstiden skal forbys. 
● At IKT-ansvarlige ved utdanningsinstitusjoner skal ha kompetanse på barns 

personvern og rettigheter. 
● At skolene ikke skal ha mulighet til å hente ut privat data fra elevenes skole-pcer. 
● At innlogging til digitale læringsplattformer som itslearning og fronter, krever en 

sterkere autentisering enn brukernavn og passord. 
 



6. Oslo som internasjonal foregangsby i kampen mot plastforurensning  
Begrunnelse 
Plastprodukter er en av vår tids største miljøproblemer. En rapport fra World Economic 
Forum anslår at det havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Dette er forventet å dobles 
innen 2030 og firedobles innen 2050. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det være mer plast 
enn fisk i havet innen 2050. Den marine forsøplingen har utviklet seg til et stort problem over 
hele verden, også i Norge, Nord-Europa og Arktis. 
 
Når plasten brytes ned, bidrar den til et nytt problem: Spredning av mikroplast. Dette betyr at 
de største plastmengdene i havet ennå ikke er brutt ned til mikroplast. Vi kan dermed 
forvente at problemet  med små plastpartikler som havner i næringskjeden, er sterkt økende. 
 
Det er ingen tvil om at vi trenger internasjonalt samarbeid for å løse plastproblemet. Norge 
har gått i front for å etablere en global nullvisjon for plastforsøpling. Men det er ikke nok å 
jobbe internasjonalt. Som klimaproblemet krever plastproblemet handling her og nå. 
 
Det gjøres for lite for å begrense plastforurensningen nasjonalt. Oslo bør gå foran og vise vei 
for andre byer og land i verden selv om regjeringen svikter. Med De Grønne i byråd gjøres 
det allerede mye for å begrense plastforurensningen, men som Europas miljøhovedstad må 
vi ha enda større ambisjoner: Oslo skal være en internasjonal foregangsby i kampen mot 
plastforurensning. 
 
Oslo Miljøpartiet De Grønne vil: 
 

1. Øke støtten til lokale frivillige aktører som vil gjøre en innsats for opprydding av 
marint søppel, for eksempel strandryddeaksjoner og fiske og dykke etter 
“spøkelsesgarn”. 

2. Legge til rette for at alle kommunale virksomheter kildesorterer plastavfall, og be 
staten endre avfallsforskriften slik at det blir lovpålagt for næringsaktører å sortere 
plast. 

3. Fase ut bruk av miljøfiendtlige gummigranulater i Oslo innen 2020. I tillegg vil vi 
umiddelbart stille strengere krav til vinterdrift av kunstgressbaner, gjennom en lokal 
forskrift. 

4. Ytterligere øke bevilgningene til veivasking, og stimulere til valg av metoder for 
veivasking som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast. 

5. Øke piggdekkavgiften 
6. Benytte ny teknologi for å mer effektivt samle inn piggdekkavgift, og ta initiativ overfor 

statlige myndigheter slik at tilgjengelig teknologi kan brukes i tilknytning til 
bompengeinnkreving 

7. Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte 
veiene på en kostnadseffektiv måte. 

8. Gjøre det enklere å melde fra om marin forsøpling, for eksempel via bymelding.no 



9. Stille krav til bruk av ikke-fossil plast og resirkulerbar plast i kommunens innkjøp, og fase ut 
bruken av engangsartikler av plast, som f.eks. engangskrus - og -bestikk, i kommunens 
virksomheter innen 2020. 

10. Opprette en kommunal tilskuddsordning for innlevering av marint søppel. 
11. Oppgradere kommunens avløpssystemer og påby bruk av best tilgjengelig teknologi 

for å filtrere ut mer mikroplast i avløpsanlegg. 
12. Øke innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegge omfanget av 

avfall på sjøbunnen ved hjelp av undervannsdroner. 
13. Utrede muligheten for etablering av en marin renovasjonstjeneste langs kysten av 

indre Oslofjord. 
14. Gjennomføre pilotprosjekt i samarbeid med seilforeninger og båthavner om 

miljøvennlig båtvask, som reduserer behovet for forurensende bunnstoff. 
15. Jobbe for en fjordlov for Oslofjorden, etter modell av markaloven. 
16. Jobbe for at kommunen gis myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker, slik 

Miljødirektoratet har anbefalt. 
17. Løfte plastforsøpling i internasjonale by-partnerskap, som for eksempel 

storbynettverket C40. 
18. Få bedre kunnskap om hvorvidt det er mikroplast i Oslos drikkevannskilder, og 

eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å redusere mengden mikroplast. 
19. Finne alternativer til gummigranulat på kunstgressbaner, lekeplasser, skoler og 

barnehager. 

7. Bedre byrom på Grønland 
 

Grønland er i dag avskåret fra Akerselva av Nylandsveien. Nylandsveien bør fjernes, slik at 
det kan opparbeides et lyst, grønt og attraktivt byområde mellom Olafiagangen – Lakkegata 
og Akerselva. Biltrafikken som går gjennom Nylandsveien, Vahls gate og Lakkegata må 
også reduseres for å skape bedre byrom på Grønland. Akerselva bør åpnes hele veien frem 
til Schweigaards gate.  


