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Forslag til innledningen 

1 Forslag på linje:  1-5  Forslagstiller: Sagene MDG  

Nåværende tekst: 

Fire år med en hånd på rattet har vist hva som er mulig å få til med et nytenkende grønt parti i 

førersetet. Oslo har blitt bedre. Historien om Oslo med Miljøpartiet De Grønne i førersetet er 

usedvanlig. Det er historien om et lite parti som havnet på vippen, brukte makta til å få hånda på rattet 

og endret kursen så Oslo fikk en politikk i tråd med Paris-avtalen. 

 

Forslag: 

Gjennom fire år i bystyret og byråd, har MDG vist hva som er mulig å gjennomføre: Oslo har blitt en 

renere by med bedre plass for myke trafikkanter, og fått på plass en storsatsing på kollektivtrafikken. 

Gjennom bystyrets politiske plattform, der Oslo MDG spiller en nøkkelrolle, har vi gitt byen en politikk i 

tråd med Parisavtalen. 

 

Realitet: 

Ordbruk som "førersetet" og "hånden på rattet" kan oppfattes uheldig  

 

Programkomiteens innstilling: mot  

 

2 Forslag på linje:  7-11  Forslagstiller: Sagene MDG  

Nåværende tekst: 
Stadig flere partier kjemper om å være grønne og ta miljøutfordringer på alvor. Det er bra – det har 

miljøet og naturen absolutt godt av. Det skyldes selvsagt at det blir stadig klarere at det haster å handle, 

at vi trenger byene til å gå foran når verdens regjeringer henger etter og ikke våger å gjøre det som skal 

til for å sikre fortsatt gode liv for framtidige generasjoner. Men det skyldes også at Miljøpartiet De 

Grønne har satt klima og miljø høyt på dagsordenen og fyttet debatten. 
 
Forslag: 
Det blir stadig klarere at det haster å handle. Vi trenger byer som går foran når verdens regjeringer nøler 

med å gjøre det nødvendige for å sikre eksistensen for framtidige generasjoner av mennesker og dyr. 

Miljøpartiet De Grønne har satt klima og miljø øverst på dagsorden og flyttet den politiske debatten. 
 
Realitet: 
Litt rart avsnitt som ikke sier mye, slanket litt på teksten 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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3 Forslag på linje:  15-16  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
Vi skal fortsette å flytte debatten. Og vi skal fortsette å ha hånda på rattet. 
 
Forslag: 
strykes 
 
Realitet: 
gjentagelse og mulig uheldig språkbruk 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

4 Forslag på linje:  20-21  Forslagstiller: Sagene MDG  

Nåværende tekst: 
Dette gir en ny og konstruktiv tilnærming til Oslopolitikken 
Forslag: 
strykes 
Realitet: 
Unødvendig 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

5 Forslag på linje:  23-24  Forslagstiller: Sagene MDG  

Nåværende tekst: 
Vi skal skape en by hvor vi lever gode liv som ikke ødelegger for andre. En by med levende nabolag, der 

færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. 
Forslag: 
Vi ønsker en by hvor vi kan leve gode liv som ikke ødelegger for andre — en by med en inkluderende 

boligsektor, levende nabolag og mer tid til venner og familie. Byer som bygges med særlig hensyn til 

kvinner, barn, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er gode for alle å bo og leve i. 
Realitet: 
Få med flere grupper i Oslo som må prioriteres, og som vi har god politikk på, både når det gjelder bedre 

boligpolitikk og infrastruktur. Ikke bruke "skape" 
 
Programkomiteens innstilling: mot, sekundært delt votering på "kvinner" i oppramsing
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6 Forslag på linje:  24-25  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
og sykle til skolen  
 
Forslag: 
og gå eller sykle til skolen  
 
Realitet: 
få med at barn også går til skolen 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

7 Forslag på linje:  1-30  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
«Tenk nytt – stem grønt!» var slagordet til Miljøpartiet De Grønne i 2015, da vi fikk vårt store 

gjennombrudd i Oslopolitikken. Fire år med en hånd på rattet har vist hva som er mulig å få til med 

et nytenkende grønt parti i førersetet. Oslo har blitt bedre. Historien om Oslo med Miljøpartiet De 

Grønne i førersetet er usedvanlig. Det er historien om et lite parti som havnet på vippen, brukte 

makta til å få hånda på rattet og endret kursen så Oslo fikk en politikk i tråd med Paris-avtalen. 

 

Stadig flere partier kjemper om å være grønne og ta miljøutfordringer på alvor. Det er bra – det har 

miljøet og naturen absolutt godt av. Det skyldes selvsagt at det blir stadig klarere at det haster å 

handle, at vi trenger byene til å gå foran når verdens regjeringer henger etter og ikke våger å gjøre 

det som skal til for å sikre fortsatt gode liv for framtidige generasjoner. Men det skyldes også at 

 

Miljøpartiet De Grønne har satt klima og miljø høyt på dagsordenen og flyttet debatten.Mye står på spill 

i dette valget. Skal den positive utviklingen i Oslo fortsette med politikere som 

våger å tenke nytt, trenger vi din stemme. Vi lover å gi deg god valuta for den. Med din stemme skal vi 

fortsette å hale og dra i de andre partiene. Vi skal fortsette å flytte debatten. Og vi skal fortsette å ha 

hånda på rattet.  

 

Å gjøre Oslo mer bærekraftig handler ikke bare om kutt i klimagassutslipp. Vi vil gjøre det som skal 

til for å få et Oslo som er bra både for mennesker, økonomien og miljøet. Programmet vårt er 

inspirert av FNs 17 bærekraftsmål. Vi har laget 17 Oslomål. Dette gir en ny og konstruktiv 

tilnærming til Oslopolitikken. 
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Vi skal skape en by hvor vi lever gode liv som ikke ødelegger for andre. En by med levende nabolag, der 

færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Der ungene kan leke trygt ute og sykle til 

skolen med frisk luft i lungene. En by hvor vi fortsatt kan gå tur i vill natur i Oslomarka, bade i elver og 

havnebasseng og fiske i fjorden. En by som tar sin del av ansvaret for en verden der færre drives på flukt, 

der vi reduserer klimagassutslippene og sikrer sunne økosystemer slik at også de som kommer etter oss 

kan få gode liv. 

 

Oslo skal bli verdens beste by for mennesker og miljø. 
 
Forslag: 
Vi er glade i byen vår og stolte over alt vi har fått til i posisjon; byen er renere, utslipp går ned, vi er på 

vei til å bli en mer medmenneskelig og bærekraftig by. Samtidig er det mye arbeid som gjenstår. Vi blir 

stadig flere og vi må tenke nytt. 

 

I valgkampen vil vi nok en gang få høre fra opposisjonen at vi er urealistiske. Tenk hvor urealistisk det 

ville vært å tro at 95% av de 200.000 som levde med helsefarlig støy i Oslo ikke skulle ha det slik etter 

bare 4 år. Noe så useriøst sa ikke en gang MDG i forrige valgkamp, men dette har vi fått til! 

 

Andre vil si at vi ødelegger Oslo siden biler ikke lengre kan kjøre fritt overalt og parkere hvor de vil. 

Hvordan skal næringslivet klare seg? Hva med gamle og uføre, eller barnefamilier som må hente og 

bringe i alle retninger? Vel, omstillingen er mer krevende for noen enn for andre, men utfordringene lar 

seg løse. Det er fortidens løsninger som er urealistiske i dag. Milliarder til motorveier som skal mate biler 

mot sentrum er urealistisk i dag. Å utsette t-baneutbygging og legge ned trikken er urealistisk i dag. Å 

tenke bil fremfor helse og livskvalitet er urealistisk i dag. 

 

Det er faktisk vi som er realistiske i dag. Oslo-folk ønsker å være trygge for at helsa ikke blir ødelagt av 

forurensning og støy, og at de kan bade i elver, vann og i fjorden uten frykt for helseskader. Det skal 

være trygt og hyggelig å gå ut av døra hjemme og å ferdes i byen. Oslo skal være en by for barn. Marka, 

fjorden og parkene skal vernes og være tilgjengelig for alle.  

 

Vi er stolte over å være Norges storby, en mangfoldig og spennende by. Her skal du kunne være deg 

selv, se ut som du gjør og tro det du tror. Vi skal vise respekt for hverandre og ta vare på hverandre. 

Fellesskap, fritid, kultur og aktiviteter med mening vil i økende grad erstatte overtid, overforbruk, stress 

og meningsløst jag etter tomhet. Sammen med progressive byer i andre land utvikler vi løsninger for 

fremtidens medmenneskelige byer, uten klimautslipp. Dette er spennende, dette gir mening, dette er 

det eneste realistiske i dag og du kan være med. 

 

Vi trenger din hjelp. Du kan gjøre mye. Du kan kildesortere, gå og sykle, fly mindre, fremsnakke 

endringene vi jobber med, være hyggelig og bry deg om andre, men hver og en av oss er ikke alltid nok. 

Vi trenger politikere som kan snu samfunnsutviklingen, som tør, som teker nytt og som gjennomfører. 

Disse politikerne må gis makt og innflytelse. Vi håper du vil bidra med din stemme til MDG. Les mer i 

dette programmet om det vi vil gjøre fremover. Vær med på å gi fremtiden en mulighet. 
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Realitet: 
Innledningen er blant de viktigste delene av programmet, for det er det første som møter leseren, og 

noe av det som faktisk blir lest. Vi tenker den bør være mer personlig, tydelig og henvendt leseren. Vi vil 

vise hvem vi er, hva vi står for og utfordre velgeren til å bli med på reisen! Vi vil være inkluderende. 

Samtidig imøtegår forslaget en del påstander om partiet og gjør dem gammeldagse, og tegner oss som 

fremtidsrettet og realistiske i dag. MDGs innledning trenger ikke være som andres, den kan godt skille 

seg litt ut. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til kapittel om kjernesaker 

8 Forslag på linje:  35  Forslagstiller: Sagene MDG  

Nåværende tekst: 
Vi skal skape verdens beste fotgjengerby 
Forslag: 
Vi skal gjøre Oslo til en verdensledende fotgjengerby.  

Realitet: 
verdens beste er noe pompøst og klinger ikke så bra. Synes heller ikke det å "skape" er et bra ord. Hvis 

endrer, bør også kap7 , linje 573 endres. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

9 Forslag på linje:  35  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
Vi skal skape verdens beste fotgjengerby 
Forslag: 
I Oslo skal fotgjengere føle seg trygge og ivaretatt. 
Realitet: 
verdens beste er noe pompøst og klinger ikke så bra. Synes heller ikke det å "skape" er et bra ord. Hvis 

endrer, bør også kap7 , linje 573 endres. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

10 Forslag på linje:  60-61  Forslagstiller: Sirin Stav (dissens i programkomiteen)  

Nåværende tekst: 
dissens 
Forslag: 
Vi skal legge til rette for et bærekraftig, sunt og dyrevennlig forbruk, med kommunen som pådriver 

 

Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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11 Forslag på linje:  53  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Vi skal legge til rette for bedrifter og gründere som fremmer det grønne skiftet.  
 
Realitet: 
Næringslivet bør være blandt kjernesaker. MDG hadde den beste gründerpolitikken i storingsvalget og 

dette bør synes bedre. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 1: Redusere forskjeller og bekjempe fattigdom 

12 Forslag på linje:  74-77  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
Gi ungdommen mulighet til inntekt 
 
Forslag: 
Endre tittel: Gi flere grupper mulighet til inntekt.  

Ny tekst i starten av avsnitt: Vi vil jobbe for flere arbeidsplasser for ungdom og andre som har falt 

utenfor arbeidslivet. Vi vil ansvarliggjøre både kommunen og privat næring for å få på plass 

lærlingleplasser, og opprette støtteordninger for små og mellomstore bedrifter som ønsker å inkludere 

nye arbeidstagere. 
 
Realitet: 
Arbeidsledighet er viktig årsak til fattigdom og store forskjeller, derfor utvide punktet til å innkludere 

flere enn ungdom som faller utenfor 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

13 Forslag på linje:  92  Forslagstiller: Anders Marstrander, Almaz Asfaha og Thomas Knudsen  

Nåværende tekst: 
tillegg 
Forslag: 
Kompetanse om informasjonssamfunnet 

Det er et demokratisk problem at kun en andel av befolkningen har kompetanse om 

informasjonssamfunnet. Vi vil derfor at Oslo kommune støtter opp under tiltak som "La kidsa kode" og 

tilsvarende, også for den voksne befolkningen. 
 
Realitet: 
For noen hundre år siden var det mange hindre for folk flest til å delta i samfunnet, en av de viktigste var 

manglende lese- og skriveferdigheter. Slik Norge og verden forøvrig har utviklet seg de siste årene er 

manglende kunnskap/kompetanse om informasjonssamfunnet en like alvorlig trussel mot folks mulighet 

til å delta i samfunnsdebatten. 
 
Programkomiteens innstilling:  
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14 Forslag på linje:  101-102  Forslagstiller: Styret i Oslo MDG. Einar Wilhelmsen & Einy 

Langmoen, Gunnar Hasle, Harald Wigaard  
 
Nåværende tekst: 
 “Kostnaden ved å delta i én fritidsaktivitet som får kommunal støtte skal ikke overstige 1000 kroner i 

året. “ 

 
 
Forslag: 
Strykes  
 
Realitet: 
Forslaget innebærer i praksis  at en rekke aktiviteter ikke kan få kommunal støtte, som f.eks seiling. & 

Vanskelig å gjennomføre. F.eks. koster en elevplass ved Kulturskolen i dag 3903 kr pr år 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

15 Forslag på linje:  101-102  Forslagstiller: Adam Tumidajewicz, Thomas Torstensen, Marina 

Heyerdahl, Kontakt: Adam Tumidajewicz  
 
Nåværende tekst: 
Kostnaden ved å delta i én fritidsaktivitet som får kommunal støtte skal ikke overstige 1000 kroner i året. 
 
Forslag: 
Vi ønsker å legge et øvre tak på kostnadene for å delta i fritidsaktiviteter i byen slik at alle får muligheten 

til å være med. 
 
Realitet: 
Det er dumt å tallfeste 1000 kr. Neppe gjennomførbart heller. Det er særlig negativt for sære idretter og 

klubber med lengre reisevei eller høye utstyrskrav. Mer fleksibelt å programfeste intensjonen aleine.  
 
Programkomiteens innstilling: for  
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16 Forslag på linje:  106  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG , Hanna E. Marcussen - kontaktperson 

leder Vilde Blix Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Derfor vil vi etablere en tredje boligsektor i Oslo, for de som ikke har mulighet for å komme inn på 

boligmarkedet. 
 
Forslag: 
Derfor vil vi etablere en tredje boligsektor i Oslo som kan supplere og skape en motvekt til det stadig 

mer ekskluderende, ordinære boligmarkedet. 
 
Realitet: 
En tredje boligsektor er mye mer enn et alternativ for dem som ikke har mulighet til å komme inn på 

boligmarkedet i dag 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

17 Forslag på linje:  106  Forslagstiller: Einy Langmoen, Gunnar Hasle , Dag Sjøberg  

 
Nåværende tekst: 
Derfor vil vi etablere en tredje boligsektor i Oslo, for de som ikke har mulighet for å komme inn på 

boligmarkedet.  
 
Forslag: 
Derfor vil vi etablere en tredje boligsektor i Oslo, for de som ikke har mulighet for å komme inn på 

boligmarkedet, og for dem som ikke ønsker å binde opp sin økonomi i en boliginvestering 
 
Realitet: 
Ideen om og konsekvensen av alle skal eie sin egen bolig gjør at mange folk tvinges til å jobbe mer enn 

de ønsker for å klare å betjene lån. I tillegg bindes mye kapital i bolig som kunne ha vært investert i 

næring. MDG bør være partiet som tydelig aksepterer at det for mange kan være et foretrukket valg å 

leie framfor å eie, slik det er vanlig i mange andre land. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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18 Forslag på linje:  112  Forslagstiller: Grorud MDG  

 
Nåværende tekst: 
"tillegg"  
 
Forslag: 
Det er viktig at slike utbyggingsprosjekter ikke forsterker eksisterende boligmønstre men hindrer en mer 

sosioøkonomisk segregert by og opphopning av levekårsutfordringer. De må plasseres i områder der de 

fungerer kompenserende, dvs i områder som ikke allerede har stor tilgang på små boenheter. 
 
Realitet: 
(Dette går hånd i hånd med forslaget om å endre setningene 874-879 fra Grorud MDG.) Vi ser at ett slikt 

pilotprosjekt allerede er foreslått rett mellom Rødtvetblokkene og Sletteløkka, i et område som ikke 

trenger enda flere små boenheter, men heller større boenheter for å kunne holde på de familiene som 

ønsker å oppgradere og som ikke har mulighet for lokal boligkarriere. Det er ikke mange tomter som kan 

"frigjøres" til boligformål (de er en knapphetsressurs) - derfor er det enda viktigere med en såpass 

progressiv kompenserende boligpolitikk. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

19 Forslag på linje:  117-118  Forslagstiller: Einy Langmoen, Miriam Einangshaug, Gunnar Hasle, 

Dag Sjøberg  
 
Nåværende tekst: 
Oslo trenger at det utvikles andre og mer fleksible boformer enn i dag, med flere boliger som er tilpasset 

deling og fellesløsninger 
 
Forslag: 
Oslo trenger at det utvikles andre og mer fleksible boformer enn i dag, med flere boliger som er tilpasset 

alternative boformer, som kollektiv og generasjonsboliger 
 
Realitet: 
Vårt forslag er mer konkret og offensivt 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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20 Forslag på linje:  129  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  

Nåværende tekst: 
tillegg 
Forslag: 
Innføring av boplikt 

De stigende boligprisene i Oslo har ført til at mange boliger har blitt rene investeringsobjekter, og i 

verste fall står tomme eller brukes som hotellignende virksomhet. For å sørge for at boliger brukes 

nettopp til å bo i og ikke som en ren investering vil vi innføre muligheten for upersonlig boplikt i Oslo, og 

la bydelene velge om de vil ha det eller ikke. 
Realitet: 
Lar bydelene innføre upersonlig boplikt 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til Oslomål 2: Sunn og bærekraftig mat 

21 Forslag på linje:  147  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG , Hanna E. Marcussen - kontaktperson 

leder Vilde Blix Huseby  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
Forslag: 
Stans byspredningen 

  

Den pågående byspredningen er en alvorlig trussel mot dyrka mark og natur rundt byer og tettsteder. 

Oslo MDG ønsker å legge til rette for at mer av befolkningsveksten i hovedstadsområdet skal komme i 

Oslo der det ikke skjer på bekostning av matjord. Oslo og byene i Viken må vokse innover og oppover, 

ikke utover. Oslo MDG ønsker derfor at Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus skal 

gjøres gjeldende for hele Viken slik at vi sparer gjenværende dyrka mark rundt hovedstaden og samtidig 

bidrar til kompakte byer som er mindre bilavhengige. Den grønne transportmiksen er langt høyere i Oslo 

enn resten av landet, og flere bosatt i hovedstaden betyr at flere kan bo og reise miljøvennlig. 
 
Realitet: 
 

Synliggjøre at vi vil legge til rette for at mer av befolkningsveksten i hovedstadsregionen skjer i Oslo, 

hvor det ikke skjer på bekostning av dyrka mark. For det andre gjøre klart at Oslo ønsker at Regional plan 

for Oslo og Akershus gjøres gjeldende for hele Viken. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

22 Forslag på linje:  149-156  Forslagstiller: Fylkesstyret. Einar Wilhelmsen  

 
Nåværende tekst: 
Mange eldre etterlyser mer grønnsaker og mindre kjøtt i kosten på eldresentre og sykehjem. Et prosjekt 

mot underernæring for eldre med hjemmebaserte tjenester skal etableres. Eldres egne matpreferanser 

og behov skal tas hensyn til både når det gjelder vegetarisk og økologisk kost. Plantebasert mat er et 

inkluderende alternativ som er både kosher, halal og passer for alle vegetarianere, egg- og 

melkeallergikere. Ernæringskompetansen i kommunen må styrkes. Vi vil sørge for at alle kommunens 

kantiner alltid har et fullverdig vegansk alternativ, og redusere kjøttforbruket i kommunale kantiner og 

institusjoner med 80 prosent innen 2023.  
 

14 



Forslag: 
Et prosjekt mot underernæring for eldre med hjemmebaserte tjenester skal etableres og 

ernæringskompetansen i kommunen må styrkes. Plantebasert mat er et inkluderende alternativ som er 

både kosher og halal, og et klima og helsetiltak. Vi vil sørge for at alle kommunens kantiner alltid har et 

fullverdig vegansk alternativ, og ha som mål å halvere kjøttforbruket i kommunale kantiner og 

institusjoner innen 2023. Eldres egne matpreferanser og behov skal tas hensyn til. 
 
Realitet: 
Ambisjonen er redusert til halvering av kjøttforbruk. Det er fortsatt er svært ambisiøst, men mer 

realistisk. Å sette halvering som et mål, ikke noe vi skal,  myker opp tiltaket, og understreker at vi skal nå 

målet ved positive virkemidler.  
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

23 Forslag på linje:  149-156  Forslagstiller: Arne Haabeth, Seth Piper, Christine Evjen. Kontakt: 

Arne Haabeth  
 
Nåværende tekst: 
Nordmenns kjøttforbruk er altfor høyt, og det er for vanskelig å velge bærekraftig og i tråd med 

helse- og miljøfaglige råd. Mange eldre etterlyser mer grønnsaker og mindre kjøtt i kosten på 

eldresentre og sykehjem. Et prosjekt mot underernæring for eldre med hjemmebaserte tjenester skal 

etableres. Eldres egne matpreferanser og behov skal tas hensyn til både når det gjelder vegetarisk og 

økologisk kost. Plantebasert mat er et inkluderende alternativ som er både kosher, halal og passer for 

alle vegetarianere, egg- og melkeallergikere. Ernæringskompetansen i kommunen må styrkes. Vi vil 

sørge for at alle kommunens kantiner alltid har et fullverdig vegansk alternativ, og redusere 

kjøttforbruket i kommunale kantiner og institusjoner med 80 prosent innen 2023.  
 
Forslag: 
Sunnere mat for bedre folkehelse 

 

I 2017 spiste nordmenn i gjennomsnitt omtrent dobbelt så mye rødt kjøtt som Helsedirektoratet 

anbefaler, og ny kunnskap tyder på at kjøttforbruket av både helse- og miljømessige årsaker bør 

ytterligere ned. Høyt kjøttforbruk er et problem for folkehelsa, dyrevelferden og  klima. Derfor vil vi 

sette et mål om å halvere kjøttforbruket i Oslo i løpet av neste bystyreperiode, i tråd med 

helsemyndighetenes anbefalinger. Målet er et forbruk innenfor jordas tåleevne. 

 

(ny overskrift) 

Kommune og stat som pådriver for sunnere mat 

 

For å tilrettelegge for et bærekraftig kosthold i vil vi gå bredt til verks der kommunen har virkemidler, og 
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blant annet bruke kommunens innkjøpsmakt, fremme plantebasert kosthold i barnehager og skoler, 

halvere kjøttbruken og sikre at det som minimum alltid er et velsmakende og fullverdig vegansk 

alternativ i kommunens kantiner og institusjoner, og begrense reklame for kjøtt og usunn mat på 

kommunale flater. En forutsetning for å nå målet er et tett samarbeid med statlige myndigheter for å få 

flere nasjonale tiltak, og vi vil blant annet jobbe for å fjerne moms på frukt og grønt, og avvikle dagens 

finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter. 
Realitet: 
Vi mener det bør fastsettes et mål for redusert kjøttforbruk i Oslo generelt sett, og ikke bare i kantiner 

og institusjoner. Forslaget er ambisiøst for en bystyreperiode, men er samtidig også i tråd med 

Helsedirektoratets kostholdsråd. 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

24 Forslag på linje:  152-153  Forslagstiller: Beate Habhab, Kristin Alvsåker, Janne Schønheyder, 

Zdena Cervenka  
Nåværende tekst: 
Eldres egne matpreferanser og behov skal tas hensyn til både når det gjelder vegetarisk  og økologisk 

kost. Plantebasert mat er et inkluderende alternativ som er både kosher, halal og passer forog økologisk 
Forslag: 
Mattilbudet til eldre skal være basert på den maten de selv setter pris på. Plantebasert mat skal utvikles 

som et attraktivt alternativ, og har den fordelen at det både  er kosher, halal osv ..... 
Realitet: 
Forslag om å redusere kjøttforbruket til eldre på institusjon blir en veldig dårlig sak for både oss og 

klimakampen. Det må komme bedre fram at hvis de eldre skal stimuleres til å endre matvaner, må det 

være frivillig.  
Programkomiteens innstilling: for  

25 Forslag på linje:  155-156  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

Nåværende tekst: 
redusere kjøttforbruket i kommunale kantiner og institusjoner med 80 prosent innen 2023. 
Forslag: 
redusere kjøttforbruket i kommunale kantiner med 80 % innen 2023. Maten som tilbys i kommunale 

institusjoner skal ha en høy grønnsakandel og redusert mengde kjøtt i henhold til Helsedirektoratets 

kostholdsråd. 
Realitet: 
Det er rimelig å gå lenger i å redusere kjøttandelen i kantiner enn på institusjoner fordi folk på 

institusjon ikke har annet valg enn å spise det de får. Eldre bør få mat de er vant med om de ønsker. 

Man bør jobbe mye med å fremme mer plantebasert kosthold, men her tenker vi frivillighet er best.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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26 Forslag på linje:  156  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  

 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Vi vil sikre at maten på sykehjem og eldresentre lages på institusjonenes egne kjøkken, eller annet sted i 

nærmiljøet, framfor å transporteres langveisfra. 
 
Realitet: 
Bevare kjøkken ved institusjoner i kommunen, og hindre nedleggelser. Hindre klimagassutslipp ved 

langreist transport. 
 
Programkomiteens innstilling: mot   
27 Forslag på linje:  157-158  Forslagstiller: Sirin Stav (dissens i programkomiteen), Oslo Grønn 

Ungdom, Christine Evjen  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Vi vil også gå imot innkjøp av oppdrettslaks fra åpne anlegg samt dyreprodukter fra dyrehold det er mer 

enn 10% er "svinn". 
 
Realitet: 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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28 Forslag på linje:  158  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  

Nåværende tekst: 
Tillegg på slutten av avsnittet 
 
Forslag: 
Svært mye matsvinn kommer fra vanlige husholdninger, derfor må vi også ta tak i dette med blant annet 

informasjonskampanjer inspirert av Renovasjonsetatens kampanjer om kildesortering, matkurs for 

voksne både på nett og på folkekjøkken. 
 
Realitet: 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

29 Forslag på linje:  171  Forslagstiller: Sagene MDG  

Nåværende tekst: 
og kolonihager 
Forslag: 
strykes 
Realitet: 
Vi trenger ikke flere kolonihager. Dette er områder som ikke er spesielt inkluderende eller 

ressursutnyttende.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

30 Forslag på linje:  172  Forslagstiller: Beate Habhab, Hanna Marcussen, Zdena Cervenka  

Nåværende tekst: 
Tillegg 
Forslag: 
Den grønne ringen i Hovinbyen, som blir den nye store grøntstrukturen i området, skal utvikles med ville 

nyttevekster og inneholde tilbud om om parsellhager og skolehage for nærmiljøene langs ringen. 
 
Realitet: 
Få fram urbant landbruk i ny grønstruktur 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 3: God helse og livskvalitet for alle 

31 Forslag på linje:  190  Forslagstiller: Beate Habhab, Kristin Alvsåker, Herman Søndenaa, Lillian 

Bredal Eriksen  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Begrense bruken av avvikssoner 

Støy i nærmiljøet representerer en stor helsebelastning for mange. Støy gir også  redusert  bo- og 

livskvalitet, og utbygging i støyutsatte soner bidrar til sosial segregering. I Oslo er det innført avvikssoner 

der det er tillatt med boligbygging selv om grenseverdiene for støy er overskredet. Vi vil begrense 

omfanget av disse sonene betydelig i den kommende arealdelen til kommuneplanen, spesielt i ytre by.  

 

I utviklingsområder der krav til støy, luftkvalitet og gode oppholdsarealer ikke er mulig å innfri med 

dagens trafikk, bør det kun tillates næringsbebyggelse/ ikke følsom arealbruk som eventuelt kan 

transformeres til bolig når miljøforholdene er tilfredsstillende. 
 
Realitet: 
Begrense den geografiske utstrekningen av avvikssoner i kommuneplanen.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

32 Forslag på linje:  190  Forslagstiller: Kristin Alvsåker, Herman Søndenaa, Lillian Bredal Eriksen, 

Beate Habhab  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Vi vil gå imot at at det planlegges med følsom arealbruk som boliger, barnehager og institusjoner i 

områder der luftkvaliteten  ennå ikke er nede på et trygt nivå, jfr helsemyndighetenes kriterier.  
 
Realitet: 
I dag bygges det både  barnehager, sykehjem og boliger i Oslo i områder med helsefarlig luft. Det kan vi 

ikke være med på, med vårt fokus på forebyggende helse og ren luft for alle.  
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Programkomiteens innstilling: for  

 

33 Forslag på linje:  208  Forslagstiller: Vestre Aker MDG, Nordre Aker MDG, Nordstrand MDG, 

Beate Habhab og Almaz Asfaha  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Vi vil sikre forsvarlig sykehusdekning til Oslos innbyggere og er bekymret for sykehuskapasiteten dersom 

Ullevål nedlegges. Vi går i mot bygging av gigantsykehus på Gaustad, som kommer i konflikt med natur- 

og kulturminnevern. I stedet vil vi bygge ut Aker sykehus og gjøre en fullstendig utredning av fortsatt 

drift og videre utbygging av Ullevål sykehus før avgjørelsen om videre sykehusutbygging i Oslo tas. 
 
Realitet: 
Vi går i mot gigantsykehus på Gaustad og vil utrede Ullevåltomta 
 
Programkomiteens innstilling: for   
34 Forslag på linje:  208  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
Vi er bekymret for sykehuskapasiteten dersom Ullevål nedlegges. 
 
Forslag: 
Vi er skeptiske til den planlagte utbyggingen på Gaustad og ønsker å utrede mulighetene for utvidet drift 

på Ullevål  
 
Realitet: 
Tydeligere  
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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35 Forslag på linje:  209  Forslagstiller: Kari Elisabeth Thomassen, Thea Ullhaug Pope, Caroline 

Marita Omberg  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Jobbe for at Staten skal fjerne graderingsreglene på pleiepengeordningen, og instruere Nav til å forholde 

seg til spesialisthelsetjenestens behovsprøving og ikke overprøve denne. 
 
Realitet: 
Dagens graderingsregler utgjør et økt praktisk, økonomisk og psykisk press på foresatte til syke og 

livstruende handikappede barn som allerede står i et umenneskelig press. Spesialisthelsetjenesten er de 

som bestemmer om det er grunnlag for pleiepenger, og de vurderer også graden/prosenten. Dette 

velger NAV som oftest å overprøve. Å fjerne graderingsreglene vil fjerne litt av presset for disse 

foreldrene.  
 
Programkomiteens innstilling: mot   
36 Forslag på linje:  222  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
Hjelp til å mestre livet 
 
Forslag: 
Bedre psykisk helsevern 
 
Realitet: 
Punktet inneholder kun psykisk lidelse og det er mange andre grunner til at livet er vanskellig. Bør ha en 

mer direkte tittel. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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37 Forslag på linje:  240-244  Forslagstiller: Torkil Vederhus, Trine J. Rydland, Stian Bjørnøy, Oslo 

Grønn Ungdom  
 
Nåværende tekst: 
dissens nytt avsnitt 
 
Forslag: 
Avkriminalisering av rusmidler 

Mennesker med rusproblemer skal ikke jages med bøter og fengselsstraff, men tilbys omsorg og 

helsehjelp. Dagens regulering av alkohol og tobakk er virkningsfull ved at bruken begrenses og holdes 

under offentlig kontroll, dette bør også gjelder andre rusmidler. Derfor vil vi jobbe for å ferne straff for 

bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler. 

 
 
Realitet: 
Gjenopprette dissensen om avkriminalisering av rusmidler. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

38 Forslag på linje:  248-251  Forslagstiller: Kenneth M. Lydersen, Ingrid R. Fjellberg, Beate H. 

Folkestad, Vidar Isaksen, Linnea Zettergren  
 
Nåværende tekst: 
Et viktig tiltak for å nå likestillingsidealet er å ansette sexologiske rådgivere 

som ressurspersoner for bydelene som kan sette i gang gode forebyggende og anti-diskriminerende 

tiltak i bydelen, drive folkeopplysning, og drive rådgivning for alle profesjoner i bydelen som arbeider 

med mennesker. 
 
Forslag: 
Vi vil se på muligheten for å ta i bruk sexologiske rådgivere som vil kunne sette i gang gode 

forebyggende og anti-diskriminerende tiltak i bydelene, drive folkeopplysning, og bidra med råd for 

profesjoner som arbeider med mennesker. 
 
Realitet: 
Fjerner lovnaden om å ansette sexologiske rådgivere fast for bydelen. Ressurskrevende og ikke 

nødvendigvis behov i enhver bydel. Gir mer spillerom til bydelen. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

22 



Forslag til Oslomål 4: En god skole og kreativ oppvekst 

39 Forslag på linje:  270  Forslagstiller: Caroline Marita Omberg, Thea Ullhaug Pope, Kari 

Elisabeth Thomassen  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
[barnehagens åpningstid], den må regnes ut på avdelingsnivå og ikke barnehagenivå, og den må ikke 

kunne søkes dispensasjon fra. [Og vi vil opprette...] 
 
Realitet: 
Å kun stille krav om åpningstiden vil ikke være nok til å sikre bemanningen, vi må ha med punkt om 

avdelingsnivå og stopp av dispensasjon også. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

40 Forslag på linje:  271  Forslagstiller: Adam Tumidajewicz, Marion Godager Tveter, Almaz 

Asfaha, Heidimarie Evensen, Lars Gaupset. Kontakt: Adam Tumidajewicz, Arne Haabeth  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Ikke alle barn er klare for å begynne på barnehage etter endt permisjon, og De Grønne vil legge til rette 

for at foreldre som ønsker det kan være hjemme lenger med barnet. Derfor vil vi forsvare 

kontantstøtten og gå i mot forsøk på å avvikle den i Oslo. 
 
Realitet: 
Forankre nasjonal MDG-politikk i Oslo hvor andre partier har raslet med sablene ifht prøveprosjekt for å 

fjerne kontantstøtte i enkelte bydeler 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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41 Forslag på linje:  272-273  Forslagstiller: Trond Wiingaard, Aase M. Olafsen, Oslo Grønn 

Ungdom  
 
Nåværende tekst: 
dissens tillegg 
 
Forslag: 
Barnehagens oppgave er ikke å forberede barna på skolen men å ivareta barna på deres egne premisser, 

der lek og omsorg står i sentrum. 
 
Realitet: 
Gjenoppretting av dissens om en barnehage basert på lek, ikke undervisning 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

42 Forslag på linje:  272  Forslagstiller: Marina Heyerdahl, Thomas Torstensen og Arne Haabeth  

 
Nåværende tekst: 
Dissens: Barnehagenes oppgave er ikke å forberede barna på skolen, men å ivareta barna på deres egne 

premisser, der lek og omsorg står i sentrum.  
 
Forslag: 
Barnehagenes primære oppgave er ikke å forberede barna på skolen, men å ivareta barna på deres egne 

premisser, der lek og omsorg står i sentrum.  
 
Realitet: 
Barnehagen bør også være et sted der barna sakte men sikkert forberedes til skolestart (type 

6-årsklubben), men det primære må være å ivareta barna på deres premisser med lek og omsorg i 

sentrum.  
 
Programkomiteens innstilling:  
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43 Forslag på linje:  274-276  Forslagstiller: Trond Wiingaard, Aase M. Olafsen,  

 
Nåværende tekst: 
dissens tillegg 
 
Forslag: 
Vi har respekt for barnehagelærernes kompetanse, og barnehagene skal ha metodefrihet. Vi vil 

motsette oss at barnehagene blir pålagt spesifkke pedagogiske program eller verktøy for kartlegging og 

testing. 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot   
44 Forslag på linje:  274-276  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
(dissens) Vi har respekt for barnehagelærernes kompetanse, og 

barnehagene skal ha metodefrihet. Vi vil motsette oss at barnehagene blir pålagt spesifkke pedagogiske 

program eller verktøy for kartlegging og testing. 
 
Forslag: 
Vi har respekt for barnehagelærernes kompetanse, og barnehagene skal i stor grad ha metodefrihet. Vi 

vil motsette oss at barnehagene blir spesifikke pålagt pedagogiske program eller verktøy for kartlegging 

og testing utenom tester relatert til språk og helse. 

 
 
Realitet: 
Vi ønsker å beholde intensjonen om metodefrihet og minimalt med tester i barnehagen, men tester som 

handler om språk og helse er grunnleggende for et barns utvikling og bør ikke fjernes. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

45 Forslag på linje:  288  Forslagstiller: Thea Ullhaug Pope, Caroline Marita Omberg, Kari 

Elisabeth Thomassen  
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Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Derfor vil vi at alle barnehager skal gjennomføre vanntilvenning og svømmetrening med 

storbarnsavdelingene. En fast kontakt i bydelen skal bistå barnehagene med gjennomføringen.  
 
Realitet: 
Starte svømmetreningen tidligere enn skolealder. Dersom barna allerede er vanntilvendt og kjenner til 

prinsippene ved svømming vil de kunne få mer ut av de timene som brukes på skolen. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

46 Forslag på linje:  290  Forslagstiller: Pål Thygesen, Lars Gaupset, Marion Godager Tveter  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Elever i Osloskolen skal ha minimum 30 minutters spisepause, måltider som fremmer matglede, sosialt 

samvær, trivsel og helse, og for elever i barneskolen: tilsyn fra en voksen under måltidet.  
 
Realitet: 
Sikre at elevene faktisk får spist. Dagens spisepauser er i verste fall under 20 minutter.  
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

47 Forslag på linje:  291  Forslagstiller: Miljøpartiet De Grønne Søndre Nordstrand  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Det bør tilbys egne svømmekurs for kvinner i alle bydeler, slik at også kvinner som av religiøse eller 

andre årsaker ikke kan benytte svømmehall med menn tilstede får muligheten til å bli svømmedyktige. 

Svømmeopplæringen bør være rimelig priset, slik at også lavinntektsfamilier har anledning til å benytte 

seg av tilbudet. 

26 



 
Realitet: 
Sørge for at alle kvinner blir svømmedyktige, også de som ikke kan delta på opplæring med menn 

tilstede. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

48 Forslag på linje:  294  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
til å være åpne 
 
Forslag: 
strykes 
 
Realitet: 
Hva legger man i dette? Det handler om mer tid ikke om å være "åpen" 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

49 Forslag på linje:  297-298  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
For å sikre klasserommet som en arena for læring, samhold og undring vil vi avvikle Osloprøvene, samt 

jobbe for å øke lærertettheten i klasserommet. 
 
Forslag: 
For å sikre klasserommet som en arena for læring, samhold og undring vil vi jobbe for å øke 

lærertettheten i klasserommet. 
 
Realitet: 
Går vekk fra å ville fjerne Osloprøvene da de allerede er valgfrie. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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50 Forslag på linje:  297-298  Forslagstiller: Kenneth M. Lydersen, Vidar Isaksen, Ingrid R. 

Fjellberg og Beate H. Folkestad  
 
Nåværende tekst: 
For å sikre klasserommet som en arena for læring, samhold og undring vil vi avvikle Osloprøvene, samt 

jobbe for å øke lærertettheten i klasserommet. 
 
Forslag: 
For å sikre klasserommet som en arena for læring, samhold og undring vil vi vurdere å endre formål og 

praksis med Osloprøvene, samt jobbe for å øke lærertettheten i klasserommet. 
 
Realitet: 
Å ikke avskrive Osloprøvene i sin helhet da de kan bidra til nyttig innsikt om læring for den enkelte elev, 

klasse og skole. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

51 Forslag på linje:  301-302  Forslagstiller: Aase Olafsen, Trond Wiingård og Marie Loe Halvorsen  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil ha leksefri skole i 1.-4. klasse. Alle elever med ønske eller behov skal få leksehjelp gjennom hele 

grunnskolen fra 4.-10. klasse. 
 
Forslag: 
Vi vil ha leksefri grunnskole 
 
Realitet: 
Innfører leksefri grunnskole, ikke bare 1.-4. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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52 Forslag på linje:  301-303  Forslagstiller: Mattis Ulvang, Adam T. og Lars Viko Gaupset  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil ha leksefri skole i 1.-4. klasse. Alle elever med ønske eller behov skal få leksehjelp gjennom hele 

grunnskolen fra 4.-10. klasse. DISSENS (Aase, Trond, Marie): Vi vil ha leksefri grunnskole. Alle elever med 

ønske eller behov skal få leksehjelp gjennom hele grunnskolen fra 4.-10. klasse. 
 
Forslag: 
Stryke linje 301-302 (om leksefri skole)  
 
Realitet: 
Går imot å ha leksefri skole, siden skoledagen da må forlenges for å få like mye læring. Det er heller ikke 

konsensus i forskingen om at det bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

53 Forslag på linje:  301-303  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil ha leksefri skole i 1.-4. klasse. Alle elever med ønske eller behov skal få leksehjelp gjennom hele 

grunnskolen fra 4.-10. klasse. (dissens: Vi vil ha en leksefri grunnskole) Alle elever med ønske eller behov 

skal få leksehjelp gjennom hele grunnskolen fra 4.-10. klasse.  

 
 
Forslag: 
Vi vil ha en fleksibel lekseordning i 1-4. klasse, slik at de som lærer best ved å jobbe på skolen har 

mulighet til det, mens de som lærer best med lekser fortsatt får denne muligheten. Leksene skal bygge 

på prinsippet om tilpasset opplæring, slik at alle opplever mestring og utfordring, samt at mengden 

lekser holdes på et moderat nivå, tilpasset elevenes alder. I tillegg skal alle elever ha tilgang på gratis 

leksehjelp av god kvalitet to ganger i uka etter skoletid. 
 
Realitet: 
Åpner fortsatt for muligheten til lekser der det trengs, og pålegger leksehjelp to ganger i uka for å 

utjevne eventuelle usosiale aspekter. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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54 Forslag på linje:  333-336  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
Finansiering bør derfor være basert på antall klasser uavhengig av elevantall i hver klasse. Vi vil gå imot 

utvidelse og kapasitetsøkning av høyt tilsøkte videregående skoler såfremt det er ledig kapasitet på 

andre skoler innen samme studieprogram. Gjennom disse grepene styrkes også ressurser til 

spesialundervisning, estetiske fag og små yrkesfag. 
 
Forslag: 
Vi ønsker en behovsbasert finansiering som tar hensyn til skolenes reelle behov og forebygger 

kvalitetsforskjeller mellom skolene. Derfor vil vi ha en ny finansieringsmodell for Osloskolen som i 

hovedsak baserer seg på antall klasser men også sikrer at noen midler følger hver enkelt elev. Vi vil 

bevilge mer penger til Osloskolen, slik at ingen skoler taper på en ny finansieringsmodell. Gjennom disse 

grepene styrkes også ressurser til spesialundervisning, estetiske fag og små yrkesfag. 
 
Realitet: 
Finansieringsmodellen av Osloskolen bør i hovedsak baseres på antall klasser i motsetning til i dag , men 

bør også ta hensyn til utgifter som følger enkelteleven.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

55 Forslag på linje:  347  Forslagstiller: Gunnar Hasle, Einy Langmoen, Dag Sjøberg, Miriam 

Einangshaug  
 
Nåværende tekst: 
Fritidsklubber og fritidshus samlokalisert med skolene bidrar til mindre ensomhet, og aktivisering også 

utenfor lokalene. 
 
Forslag: 
"samlokalisert med skolene" strykes 
 
Realitet: 
Kommentar: Hvorfor skal de være samlokalisert med skolene? 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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56 Forslag på linje:  373  Forslagstiller: Kari Elisabeth Thomassen, Caroline Marita Omberg, Thea 

Ullhaug Pope  
 
Nåværende tekst: 
ekstra 
 
Forslag: 
strykes 
 
Realitet: 
"Barnehager og skoler skal ha fokus på språkopplæring" holder, presset er allerede ganske stort. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

57 Forslag på linje:  373-374  Forslagstiller: Kari Elisabeth Thomassen, Thea Ullhaug Pope, 

Caroline Marita Omberg  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Barnehager og skoler skal ha fokus på språkutvikling og bruke barnas hjemmespråk som en ressurs i 

arbeidet. Det må opprettes en rolle som tolkekoordinator som sikrer kontakt mellom hjem og 

barnehage/skole, og som har ansvar for å skaffe tolk når det trengs. Det skal finnes et øremerket 

budsjett for tolk i bydelen, som koordinator har tilgang til. 

 
 
Realitet: 
Aksept og inkludering av hjemmespråket gjør det lettere å lære et nytt språk. Bruk av tolk i en startfase 

før man har lært norsk vil bidra både til bedre språkutvikling, mer trygghet og bedre integrering. I dag er 

det helt tilfeldig hvem som bruker tolk og ikke, blant annet avhengig av kunnskap, tilgjengelighet av tolk, 

og barnehagens budsjett.  
 
Programkomiteens innstilling: for  
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58 Forslag på linje:  378  Forslagstiller: Marion Godager Tveter, Lars Viko Gaupset, Sverre 

Colbjørnsen Johansen, Thea Ullhaug Pope, Daniel Andersson, Pål André Grimstad Worren,  
 
Nåværende tekst: 
Norge 
 
Forslag: 
SKOLEMAT FOR HELSE, LÆRING OG SOSIAL UTJEVNING 

Mette elever er en forutsetning for konsentrasjon og læring. Ikke alle har med matpakke hjemmefra, og 

det bidrar til å forsterke sosiale forskjeller. Derfor vil vi innføre et gratis og sunt måltid for elevene i 

grunnskolen.  
 
Realitet: 
Forslaget innebærer at Oslo kommune innfører et måltid i grunnskolen på egen hånd, selv uten statlig 

finansiering. Jeg ser for meg et enkelt måltid bestående av brød, frukt og grønt, grøt eller lignende - og 

ikke et varmt måltid som krever mer ressurser.  
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 5: Frihet og like rettigheter for alle 

59 Forslag på linje:  385  Forslagstiller: Beate Habhab, Zdena Cervenka, Janne Schønheyder  

 
Nåværende tekst: 
En mer feministisk by 
 
Forslag: 
En mer likestilt by 
 
Realitet: 
Å fremheve mål om likestilling i måten vi utformer byen . Feministisk by er uklart og gjør at vi snevrer inn 

vårt fokus i arbeidet for en inkluderende by.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 
 

60 Forslag på linje:  390  Forslagstiller: Gunnar Hasle, Dag Sjøberg, Einy Langmoen, Miriam 

Einangshaug  
 
Nåværende tekst: 
For hver nye gate eller plass oppkalt etter en mann må en eksisterende gate bli oppkalt etter en kvinne. 
 
Forslag: 
strykes 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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61 Forslag på linje:  421  Forslagstiller: Marina Heyerdahl, Arne Haabeth og Thomas Torstensen  

 
Nåværende tekst: 
...rullestolvennlig veidekke og kollektivtrafikk som er enkel å komme av og på enten man bruker 

barnevogn, rollestol eller stokk.  
 
Forslag: 
...rullestolvennlig veidekke og kollektivtrafikk som er enkel å benytte enten man bruker barnevogn eller 

rollestol, er bevegelseshemmet, eller har nedsatt syn eller hørsel. 
 
Realitet: 
Enten bør man ramse opp alle alternativer som barnevogn, rullestol, rullator, krykker og stokk, eller 

formulere mer generelt. Det handler ikke bare om å komme seg på/av, men også under reisen. 

Universell tilgjengelighet gjelder også syn, hørsel og orienteringssans, og kanskje andre begrensninger. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

62 Forslag på linje:  435-441  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG  

Nåværende tekst: 
Unge blir utsatt for et usunt skjønnhetspress fra sine omgivelser. Prestasjonspress og urealistiske 

kroppsidealer utfordrer mulighetene hver enkelt har til å være seg selv. Derfor vil vi jobbe for å redusere 

forbruks- og reklamepress ved å ikke tillate reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer på 

kommunens reklameflater, innføre reklamefrie soner rundt skoler og barnehager og for øvrig redusere 

reklametrykket i byen vår. Flere av dagens reklameflater skal brukes til informasjon fra offentlige 

virksomheter framfor reklame rettet mot mer forbruk. 
 
Forslag: 
Unge blir utsatt for et usunt skjønnhets- og forbrukspress fra sine omgivelser. Prestasjonspress og 

urealistiske kroppsidealer utfordrer mulighetene hver enkelt har til å være seg selv. Derfor vil vi jobbe 

for å redusere forbruks- og reklamepress ved å utforme et etisk regelverk for kommunens reklameflater, 

inkludert et forbud mot reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer. I tillegg vil vi innføre 

reklamefrie soner rundt skoler og barnehager og for øvrig redusere reklametrykket i byen vår. Flere av 

dagens reklameflater skal brukes til informasjon fra offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner 

fremfor reklame rettet mot mer forbruk. 
Realitet: 
Balansere hensynet til kroppspress og andre etiske hensyn bedre. Utforme et etisk regelverk. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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63 Forslag på linje:  438  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

Nåværende tekst: 
Derfor vil vi jobbe for å redusere forbruks- og reklamepress ved å ikke tillate reklame som fremmer 

urealistiske kroppsidealer .... 
Forslag: 
Derfor vil vi jobbe for å redusere forbruks- og reklamepress ved å ikke tillate retusjert reklame og 

reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer  
Realitet: 
Spesifiserer at forbudet også spesifikt gjelder retusjert reklame.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

64 Forslag på linje:  443  Forslagstiller: Thomas Torstensen, Arne Haabeth, Marina Heyerdahl  

 
Nåværende tekst: 
Kommunen skal legge til rette for at alle har tilgang til kirke- eller bønnerom etter behov og mulighet til 

samtaler med sykehjemsprest eller andre religiøse ledere i livets sluttfase. 
Forslag: 
Kommunen skal legge til rette for at alle har tilgang til bønne-/ seremonirom etter behov og mulighet for 

en livssynsnøytral samtalepartner, sykehjemsprest eller andre religiøse ledere i livets sluttfase. 
 
Realitet: 
Poenget blir å få fram at også vi ikke-troende trenger noen å prate med når det røyner på. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

65 Forslag på linje:  447  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

Nåværende tekst: 
tillegg 
Forslag: 
Kulturhistoriske kirkebygg skal holdes vedlike. 
Realitet: 
Det blir ikke mer trosfrihet av at kirkebygg forfaller og byen mister sin historie. Bevilgningene må opp, 

men formuleringen binder ikke på konkret bevilgning eller bygg. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til Oslomål 6: Meningsfull fritid og mangfoldig kulturliv 

66 Forslag på linje:  521  Forslagstiller: Kenneth M. Lydersen, Ingrid R. Fjellberg, Vidar Isaksen  

 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Vi ønsker også å sette opp flere midlertidige installasjoner for kunstuttrykk i det offentlige rom. 
 
Realitet: 
Gir mer kunst til folket! Kan brukes for å øke lokal stolthet og deltakelse i det demokratiske rom ved å 

legge til rette for samarbeid med offentlige og private aktører for å få mer kunst ut til folket. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

67 Forslag på linje:  531  Forslagstiller: Grorud MDG (Ingrid-Johanne Nettum)  

 
Nåværende tekst: 
[Tillegg] 
 
Forslag: 
Vi vil følge opp den nye reguleringsplanen for Huken med tilrettelegging for aktiviteter i friområdet i det 

nedlagt pukkverket. Det er viktig å tilby lav-terskelaktiviteter i markagrensen i det tett befolkede 

området nord-øst i Oslo der de fleste bor i blokk. 
 
Realitet: 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Ammerudveien 300 fra industri (pukkverk) til 

grønnstruktur tilrettelagt for idretts-kultur og naturopplevelser og LNF-formål. Det er ikke lagt frem noe 

budsjett enda, så det er viktig at det nye bystyret og lokalpolitikerne er tett på fremover nå som 

pukkverket er nedlagt, slik at planene blir realisert. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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68 Forslag på linje:  552  Forslagstiller: Einy Langmoen, Gunnar Hasle, Miriam Einangshaug, Dag 

Sjøberg  
 
Nåværende tekst: 
 Konserthuset med Røverstaden skal fortsatt være Oslo kommunes viktigste arena for musikkutøvelse. 
Forslag: 
Strykes 
 
Realitet: 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

69 Forslag på linje:  556  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil bidra til at det blir realisert et større Fotosenter på Sukkerbiten i Bjørvika. 
Forslag: 
Vi vil bidra til at det blir realisert et større Fotosenter i Oslo. 
Realitet: 
Åpner for at Sukkerbiten kan brukes til noe annet, men beholder ambisjonen om fotosenter.  
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

70 Forslag på linje:  556  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  

 
Nåværende tekst: 
tillegg 
Forslag: 
I nye byggeprosjekter i urbane områder ønsker vi å jobbe for at det settes av flere deler av utadrettede 

førsteetasjer til kulturformål som atelier, galleri og utstillingslokaler. Vi vil også være restriktive til å 

omregulere eksisterende næringslokaler i førsteetasjer. 
Realitet: 

Et “overbud” av førsteetasjer vil bidra til å presse leieprisene ned som fører til rimeligere leie for 

småbedrifter og kunstnere. Det fremmes stadig ønsker om en mer levende by gjennom åpne 

førsteetasjer mot strøksgater/urbane områder. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 7: Grønn og trygg transport for alle 

71 Forslag på linje:  566-567  Forslagstiller: Hans Borgen, Einy Langmoen, Gunnar Hasle, Dag 

Sjøberg, Miriam Einangshaug & Gamle Oslo MDG & Beate Habhab, Hanna Marcussen, Zdena Cervenka  
 
Nåværende tekst: 
Grønn og feministisk byplanlegging handler om å skape mer likeverdige, inkluderende og demokratiske 

byer. Byer som bygges med særlig hensyn til kvinner, barn, eldre og mennesker (...) 
 
Forslag: 
Grønn og inkluderende byutvikling handler om å utvikle byen for alle, ved å sikre demokratiske 

rettigheter og likeverd. Byer som bygges med særlig hensyn til barn, eldre og mennesker (...) 
 
Realitet: 
Betone likestilling for alle tone ned det spesifikke kvinneperspektivet som skaper uklarhet  
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

72 Forslag på linje:  578  Forslagstiller: Kristian Vea, Rauand Ismail, Emil Snorre Alnæs, Børge 

Roum, Tom Kristian Berger  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg etter setningen «…gjøre det attraktivt å gå».  
 
Forslag: 
Standarden skal inkludere krav til estetikk og mer vegetasjon i gatene. Vakrere, grønnere og mer varierte 

gater vil gjøre det triveligere å gå. Asfalt på fortau, plasser og torg må gradvis - og i takt med graving og 

utbygging - erstattes med overflater av høyere kvalitet. Både private og offentlige utbyggere skal 

pålegges å følge standarden. I tillegg må standarden sørge for bedre og vakrere utforming av offentlige 

installasjoner som bilsperrer, sikkerhetsbarrierer og miljøstasjoner. 
 
Realitet: 
Veldig mange  storbyer bruker konsekvent ikke asfalt på sine fortau og bruken av gatetrær er mye mer 

utbredt. For at Oslo skal bli en hyggeligere og gåvennlig by bør vi ha høyere standarder for fortausdekker 

og estetikk i byrommene. I en stadig tettere by, med mye grå og trist byggningsmasse, blir dette 

viktigere for folks livskvalitet og mentale helse. 
Programkomiteens innstilling: for  
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73 Forslag på linje:  582-583  Forslagstiller: Adam Tumidajewicz, Arne Haabeth, Marina 

Heyerdahl  
 
Nåværende tekst: 
Derfor vil vi ha ha gatebetjenter som kontrollerer at fortau, sykkelveier, kryss og passasjer til en hver tid 

er åpne, oversiktlige og trygge 
 
Forslag: 
strykes 
 
Realitet: 
Overformynderi, dyrt, og i verste fall en en jobb som ingen trenger eller ingen vil ha.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

74 Forslag på linje:  582-583  Forslagstiller: Kenneth M. Lydersen, Ingrid R. Fjellberg, Linnea 

Zettergren, Vidar Isaksen  
 
Nåværende tekst: 
Derfor vil vi ha ha gatebetjenter som kontrollerer at fortau, sykkelveier, kryss og passasjer til en hver tid 

er åpne, oversiktlige og trygge. 
 
Forslag: 
Derfor vil vi sørge for at fortau, sykkelveier, kryss og passasjer til en hver tid er åpne, oversiktlige og 

trygge. 
 
Realitet: 
Fjerner begrepet "gatebetjent" som lett kan harseleres med. Vi stiller også spørsmål om dette er riktig 

ressursbruk og om ikke oppgaven kan/bør pålegges andre aktører. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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75 Forslag på linje:  589  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  

 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Kvalitet i sykkelsatsingen 

Veien til et fullstendig sykkelveinett går ofte gjennom etappevis utbygging. Parallelt med små og 

midlertidige tiltak ønsker De Grønne en kraftfull satsing på kvalitet på sykkelveiene. Vårt mål er at flest 

mulig sykkelveier skal være gjennomgående, ha sykkelfelt på begge sider av veien og ikke minst være 

opphøyde. Bredere og opphøyde sykkelfelt vil være av avgjørende betydning for at flere føler seg 

tryggere. Byrutene må fullføres og sykkelveiene hekles sammen til et sammenhengende, lesbart og 

intuitivt nett. 
 
Realitet: 
 

Forklarer og forplikter oss på en av våre mest sentrale saker. Kvalitet på sykkelsatsingen er delvis 

neglisjert og må bli bedre. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

76 Forslag på linje:  589  Forslagstiller: Marina Heyerdahl, Thomas Torstensen, David Walster  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil at 30-sone skal bli ny standard fartsgrense i byen og at Oslo skal bli pilotkommune for 20-sone 

rundt barneskoler. 
 
Forslag: 
Vi vil at 30-sone skal bli ny standard fartsgrense innenfor Ring 3. 
 
Realitet: 
Oslo er mer enn sentrum. At det skal være 30-sone mot Sørkedalen og Maridalen f.eks. fremstår som 

vanskelig å håndheve, og å skape forståelse for. 20-sonen er vanskelig å håndheve, å måle effekt av og å 

etterleve. Hjertesoner er tilstrekkelig for å sikre intensjonen. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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77 Forslag på linje:  592-595  Forslagstiller: Mari Svolsbru, Liv Jorun Andenes, Dayton 

Skjerve-Gordley, Linette Solheim Grann  
 
Nåværende tekst: 
100 km ny sykkelvei på fire år (...) Derfor vil bygge 100 km ny sykkelvei på fire år, og prioritere trygge 

sykkelveier og kryss i hele byen.  
 
Forslag: 
100 km sykkelvei på fire år (...) Derfor vil bygge 100 km ny eller høystandard sykkelvei på fire år, og 

prioritere trygge sykkelveier og kryss i hele byen.  
 
Realitet: 
Stryke “ny” og føye til “eller høystandard”. Dette fordi vi risikerer å måtte prioritere strekninger med 

mindre viktige, mindre brukte eller mindre trafikkfarlige strekninger dersom vi prioriterer helt ny 

infrastruktur framfor oppgradering av strekninger som er mye brukt men har dårlig standard. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

78 Forslag på linje:  596  Forslagstiller: Emil Snorre Alnæs, Geir Storli Jensen og Arne Haabeth  

 
Nåværende tekst: 
tillegg etter (...trygge sykkelveier og kryss i hele byen)  
 
Forslag: 
I tillegg skal en rekke eksisterende sykkelveier oppgraderes til høyere standard, som er separat fra bilvei.  
 
Realitet: 
Gjøre det klart at oppgradering av eksisterende sykkelvei til høyere standard også er viktig, i tillegg til å 

lage ny sykkelvei. Ambisiøst mål om ny sykkelinfrastruktur må ikke gå på bekostning av å oppgradere 

viktige strekninger.  
 
Programkomiteens innstilling: mot (sekundært for hvis 77 faller)
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79 Forslag på linje:  610-612  Forslagstiller: Geir Storli Jensen, Emil Snorre Alnæs, Andre S. Nilsen  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil etablere flere signallys for syklister, prioritere dem i lyskryss samt jobbe for at Oslo blir 

testkommune for høyresving og tiltak mot blindsone i store kjørtøy.  
 
Forslag: 
Vi vil etablere flere signallys for syklister, prioritere dem i lyskryss, samt jobbe for prøveprosjekter med 

høyresving på rødt lys for syklister. Vi vil også innføre begrensninger på bruk av tunge kjøretøy med 

store blindsoner, etter modell fra London. 
 
Realitet: 
Spesifiserer at det er høyresving på rødt lys og bare for syklister vi vil teste, dagens punkt kommer ikke 

dette fram. 

Spesifiserer at vi vil innføre begrensninger på bruk av lastebiler med store blindsoner fort, og viser til 

London som holder på å innføre en ordning som implementeres langt raskere enn EUs foreslåtte 

reguleringer. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

80 Forslag på linje:  615  Forslagstiller: Adam Tumidajewicz, Arne Haabeth, Thomas Torstensen. 

Kontakt: Adam Tumidajewicz  
 
Nåværende tekst: 
Lastesykkel er den nye bilen 
 
Forslag: 
Lastesykkel - for alle 
 
Realitet: 
Alltid feil å kalle X for den nye Y. Særlig her. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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81 Forslag på linje:  628-632  Forslagstiller: Aase Olafsen (dissens)  

 
Nåværende tekst: 
avsnitt "Aldersvennlige rosa busser i hele byen" 
 
Forslag: 
Flytte avsnittet til Oslomål 3. 
 
Realitet: 
Blir koblet mer til helse og eldre enn til transport 
 
Programkomiteens innstilling:  

 

82 Forslag på linje:  641-642  Forslagstiller: Adam Tumidajewicz, Arne Haabeth, Thomas 

Torstensen, Marina Heyerdahl. Kontakt: Adam Tumidajewicz  
 
Nåværende tekst: 
, og unngå at byen kveles av ny massiv privatbilisme av selvkjørende biler. 
 
Forslag: 
. Byen skal ikke belastes av en mengde privateide selvkjørende biler. 
 
Realitet: 
Bedre flyt, kortere setning, tydeligere mening/intensjon 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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83 Forslag på linje:  643  Forslagstiller: Miljøpartiet De Grønne Søndre Nordstrand  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Gjeninnføre søndagsruter på busser hvor dette tidligere har blitt fjernet, f.eks. 80E. Dette for å sikre et 

tilfredsstillende kollektivtilbud for innbyggere som er avhengig av kollektivtransport for jobbreiser også i 

helger og for å begrense bruk av privatbil. 
 
Realitet: 
Øke frekvensen på buss i ytre bydel 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

84 Forslag på linje:  643  Forslagstiller: Børge A. Roum, Tom Kristian Berger, Lage Nøst  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Brukervennlige stasjoner 

For at flere skal velge kollektiv over privatbil må tilbudet ikke bare være raskt og effektivt, det må også 

være en positiv opplevelse å bruke det. Dessverre har mange av byens t-banestasjoner forfalt gjennom 

en årrekke. Dette kan gjøre dem ubehagelige, spesielt for eldre eller andre som føler seg utrygge i det 

offentlige rom. Vi vil ruste opp byens T-banestasjoner, med spesielt fokus på estetikk. Det må inkludere 

å redusere reklametrykket, spesielt bruken av reklameskjermer. Samtidig vil vi gi brukervennligheten et 

løft, med flere skilt og skjermer som viser avganger, hvor du er og hvor du skal gå. Vi vil også installere 

løsninger for å dele aviser og pant. 
 
Realitet: 
Ruste opp t-banestasjoenene for å gjøre dem vakre/behagelige og enklere å bruke 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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85 Forslag på linje:  645  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil redusere kollektivprisene med minst 20 prosent. 
 
Forslag: 
Vi vil redusere kollektivprisene med minst 20 prosent, og gjøre kollektivtransport gratis for alle under 18.  
 
Realitet: 
Gjør kollektivt gratis for alle under 18 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

86 Forslag på linje:  645  Forslagstiller: Elisabeth Arnet, Vidar Isaksen og Matias Robberstad 

Vangen  
 
Nåværende tekst: 
"Vi vil redusere kollektivprisene med minst 20 prosent. Det skal lønne seg å gå eller sykle om man har 

mulighet til det." 
 
Forslag: 
"Vi vil redusere kollektivprisene med minst 30 prosent." 

 
 
Realitet: 
MDG bør være mer offensiv i å kutte kollektivprisene. Siste setningen strykes fordi det alltid vil lønne seg 

å gå og sykle så lenge det ikke er gratis. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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87 Forslag på linje:  647  Forslagstiller: Thomas Torstensen, Arne Haabeth og Marina Heyerdahl  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil fjerne aldergrensen for studentpris og tilby gratis årskort for kollektiv til studenter som melder 

flytting til Oslo. 
 
Forslag: 
Strykes: og tilby gratis årskort for kollektiv til studenter som melder flytting til Oslo. 
 
Realitet: 
Det er flott å forsøke å legge til rette for gode reisevaner, men denne formuleringen medfører at alle 

som flytter frem og tilbake mellom studiesteder i Norge i prinsippet kan reise gratis det året de er i Oslo. 

Det ligger ingen tidsbegrensning i teksten heller.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

88 Forslag på linje:  647-648  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil fjerne aldersgrensen for studentpris og tilby gratis årskort for kollektiv til studenter som melder 

flytting til Oslo.  
 
Forslag: 
Vi vil fjerne aldersgrensen for studentpris og tilby gratis årskort for kollektiv til alle som melder flytting til 

Oslo.  
 
Realitet: 
Alle som melder flytting i Oslo får gratis kollektivkort, ikke bare studenter. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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89 Forslag på linje:  655  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
trikk på Ring 2 
 
Forslag: 
trikk eller el-buss på Ring 2 
 
Realitet: 
Vi bør ikke binde oss til trikk på Ring 2. Potensielt dyrere, mer bråkete og krevende enn el-buss. 

T-bane-tunnel er viktigst. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

90 Forslag på linje:  655-656  Forslagstiller: Grorud MDG (leder: Sabina Syed)  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil bygge om motorveier til byboulevarder, på steder som Skøyen.  
 
Forslag: 
Vi vil bygge om overdimensjonerte veier til byboulevarder med tilrettelegging for kollektivtransport, på 

strekninger som Trondheimsveien i Groruddalen (nåværende Rv4) og Sjølystveien og Frognerstranda 

ved Skøyen (nåværende E18). 
 
Realitet: 
Opprinnelig tekst er veldig snever - den omhandler kun motorveier, og kan gi inntrykk av at vi ønsker å 

gjøre E6 og E18 om til bygater. I arbeidet med boulevardisering av Trondheimsveien (Rv4) har MDG i 

Groruddalen klart å bygge en tverrpolitisk enighet om at disse trafikkårene er ensrettet og 

overdimensjonert for personbiler og varetransport. Ikke fordi de er motorveier (det er verken 

Trondheimsveien eller Østre Aker vei, som også boulevardiseres), men fordi de sperrer for et lokalt 

yrende liv.  
 
Programkomiteens innstilling: mot (falt for 86)  
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91 Forslag på linje:  655-656  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG , Hanna E. Marcussen - 

kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  
 
Nåværende tekst: 
 

Vi vil bygge om motorveier til byboulevarder, på steder som Skøyen 
 
Forslag: 
Vi vil bygge om motorveier til byboulevarder, på steder som Skøyen, Østre Aker vei og Trondheimsveien. 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

92 Forslag på linje:  656-658  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Ring 1 skal oppgraderes for myke trafikanter, med flere kollektivruter og piloter med brukerstyrte 

førerløse kjøretøy, på bekostning av privatbilisme.  
 
Forslag: 
 

Ring 1 og 2 skal oppgraderes for myke trafikanter. Farten for bilene må ned og det skal etableres langt 

flere fotgjengeroverganger, særlig i forbindelse med naturlige gang- og krysningsakser for gående. Det 

etableres flere kollektivruter, på bekostning av privatbilisme. 
 
Realitet: 
Ring 1 og 2 er delvise barrierer i dag. Forslaget forplikter oss selv og forteller velgerne litt mer detaljert 

hva vi mener med å legge til rette for fotgjengere. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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93 Forslag på linje:  675  Forslagstiller: Marina Heyerdahl, David Walster og Arne Haabeth  

 
Nåværende tekst: 
Ny setning etter " ...bildelingsplasser i reguleringsplaner." 
 
Forslag: 
For å unngå opphopning av biler i bykjernen der kollektivtilbudet er best, skal stasjonsbasert bildeling 

prioriteres foran flytende bildelingsordning. 
 
Realitet: 
TØI har ikke undersøkelser som viser at flytende bildelingsordning faktisk reduserer behovet for å eie 

egen bil. Dessuten er flytende bildelingsordning innenfor Ring 3, som Green Mobility/NSB, med på å fylle 

opp gatene og legger press på kollektivtrafikkens fremkommelighet.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

94 Forslag på linje:  677  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Andelen El-taxier skal være på 75% innen 2022.  
 
Realitet: 
Sette mål om en andel el-taxier i Oslo på 75% i 2022 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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95 Forslag på linje:  694-695  Forslagstiller: Adam Tumidajewicz, Arne Haabeth, Marina 

Heyerdahl. Kontakt: Adam Tumidajewicz  
 
Nåværende tekst: 
Når teknologien er på plass, vil vi innføre veiprising, slik at man betaler etter hvor mye man kjører. 
 
Forslag: 
strykes 
 
Realitet: 
Det er et nasjonalt spørsmål, urealistisk for perioden, og det bør egentlig debatteres andre steder enn 

her 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

96 Forslag på linje:  699-700  Forslagstiller: Arne Haabeth, Marina Heyerdahl, Rauand Ismail. 

Kontakt: Arne Haabeth  
 
Nåværende tekst: 
Derfor vil vi utvide den vellykkede ordningen med beboerparkering til 

alle bydeler som ønsker det 
 
Forslag: 
Stryke " som ønsker det", og sette punktum etter "bydeler" 
 
Realitet: 
Forbeholdet i opprinnelig forslag er unødvendig. Hvis vi ønsker et utvidelse av ordningen (i bydeler og 

delbydeler) bør det være forslaget. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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97 Forslag på linje:  700  Forslagstiller: Emil Snorre Alnæs, Børge Roum, Rauand Ismail, Tom 

Kristian Berger  
 
Nåværende tekst: 
 Samtidig vil vi etablere en minsteprisnorm og la bydelene selv bestemme prisen på, og få de 

overskytende inntektene fra, beboerparkeringen til å finansiere lokale tiltak 
 
Forslag: 
Samtidig vil vi etablere en minsteprisnorm og la bydelene selv bestemme prisen på, og få de 

overskytende inntektene fra beboerparkeringen. Pengene skal gå til byromsfond i bydelene og brukes til 

lokale park-, plass- og gateprosjekter. 
 
Realitet: 
Presisere og sørge for at midler fra beboerparkering ikke går til å oppgradere parker og byrom, og ikke til 

å saldere de ordinære budsjettene 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

98 Forslag på linje:  702  Forslagstiller: Marina Heyerdahl, Arne Haabeth og Thomas Torstensen  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil også fjerne minstenormen og redusere maksnormen for parkering i nybygg. 
 
Forslag: 
Vi vil også fjerne minstenormen og redusere maksnormen for parkering i nybygg, og jobbe for at 

parkeringsplass på arbeidsplass verdifastsettes og skattlegges. 
 
Realitet: 
Det oppleves urettferdig at bilister har gratis parkering hos arbeidsgiver, mens man ikke får fratrekk på 

skatten ved bruke av kollektivtrafikk før etter kr 22.000,- Gratis parkeringsplass bidrar heller ikke til 

redusert bilbruk. Dette er primært et nasjonalt anliggende og ikke kommunalt, derfor "jobbe for". 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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99 Forslag på linje:  707  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
Ordningen skal utvides med elsykler og flere sykler 
 
Forslag: 
Ordningen skal utvides med el-sykler, el-sparkesykler og flere sykler 
 
Realitet: 
el- sparkesykler er en mye enklere variant enn sykkel og har et stort potensiale 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

100 Forslag på linje:  717  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
og at Flytoget kun skal kjøres mellom Oslo S og Oslo Lufthavn. 
 
Forslag: 
Alt 1) strykes (primært).  

Alt 2) Flytoget må kunne ta opp pendlere i rushtiden 
 
Realitet: 
Veldig mange som bruker flytoget, særlig tidlig og sent, fra Asker, Drammen, Skøyen og hvis det ikke er 

reelt alternativ (NSB) og mange flere kjøre bil.  Videre vil dette punktet skape veldig mye unødvendig 

støy 
 
Programkomiteens innstilling: for alt 1)  
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101 Forslag på linje:  718  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
tillegg før setning som starter med “Vi vil jobbe for at” 
 
Forslag: 
 

Kommunen skal jobbe med staten for å samlokalisere stasjoner på Gjøvik-banen med t-banestasjoner på 

de stedene der de ikke er så langt fra hverandre. 
 
Realitet: 
 

Stadfeste en samlokalisering som Oslo MDGs politikk. I praksis vil dette kunne gjelde flytting fra Tøyen 

togstasjon til Ensjø, og tilsvarende ved Sinsen/Storo. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

102 Forslag på linje:  723  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
 

Realisering av S-banen 

Oslonavet legger opp til en ny banetype i Oslo, S-bane, som et mellomledd mellom T-bane og lokaltog. 

Når Follobanen ferdigstilles bør dagens Østfoldbane inngå i et S-banesystem. Dagens Gjøvikbane bør 

også bli en del av S-banen når den nye Gjøvikbanen gjennom Groruddalen realiseres, og Tøyen 

holdeplass for tog bør flyttes til Ensjø. En S-bane i tunnel fra Sinsen via Ullevål og Bislett til 

Nationaltheatret, som presentert i Oslonavet, bør planlegges. 
 
Realitet: 
Ny tunnel mellom Sinsen og Nationaltheatret. Flytting av Tøyen holdeplass til Ensjø T. Generell 

oppfølging av KVU Oslonavet. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 8 anstendig og bærekraftig arbeidsliv 

103 Forslag på linje:  751  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
I tillegg vil vi gi de ansatte i kommunen tilbud om 2 timer gratis trening i uka.  
 
Forslag: 
Strykes 
 
Realitet: 
Dyrt og dumt; bare de som trener mye fra før bruker tilbudet. Kommunalt ansatte skal dessuten jobbe i 

arbeidstida. Galt signal om kommunale jobber. 

 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

Forslag til Oslomål 9: Innovativt næringsliv og solid infrastruktur 
 

104 Forslag på linje:  764  Forslagstiller: Arne Haabeth , Marina Heyerdahl,Sebastian Teigen 

Nygård, Sigrid Heiberg, Rauand Ismail, Anders Marstrander, Mariann Melgård, Sverre C. Olsen, Kenneth 

Lydersen. Kontakt: Arne Haabeth  
 
Nåværende tekst: 
Tilleg (etter linje 764) 
Forslag: 
Uttak av utbytte fra selskaper Oslo kommune eier skal følge en moderat linje. Oslo kommune skal utøve 

et "aktivt eierskap" i slike selskaper, og som eier følge prinsipper om økonomisk, sosial og økologisk 

bærekraft 
Realitet: 
Eierskapet av vannkraftverk ga Oslo kommune et utbytte på ca. 700 millioner i 2017. 

Vi bør ha et prinsipp om hvordan vi forholder oss til det å ta utbytte - både for denne kraftproduksjonen 

med også alt det andre Oslo kommune besitter som offentlig eier. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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105 Forslag på linje:  777  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
med mål om å drive bedriftene i en mer bærekraftig retning. 
 
Forslag: 
med mål om å drive bedriftene i en mer bærekraftig og etisk retning. 
 
Realitet: 
Programkomiteens innstilling: for  

 

106 Forslag på linje:  781-783  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Dårlig kvalitet og stor miljøbelastning i produksjon og transport må også vurderes i alle kommunale 

innkjøp. 
 
Forslag: 
Kvalitet, miljøbelastning og arbeidsforhold i produksjon og transport må også være avgjørende i alle 

kommunale innkjøp. 
 
Realitet: 
Programkomiteens innstilling: for  

 

107 Forslag på linje:  826  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg, slutten av avsnittet 
Forslag: 
Vi sier ja til søndagsåpne småbutikker. 
Realitet: 
Det gir liv i byen. 
Programkomiteens innstilling: mot  
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108 Forslag på linje:  839-840  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Kommunen må stille krav til grunnleggende sikkerhet og personvern ved innkjøp av IKT-tjenester. 
 
Forslag: 
Kommunen må stille krav til grunnleggende sikkerhet og personvern ved innkjøp av IKT-tjenester. Dette 

innebærer også at avtalen om å drive kommunens intranett på Facebook må avsluttes. 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

109 Forslag på linje:  843  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Når algoritmer brukes til å ta avgjørelser skal både det faktum og algoritmene i seg selv være totalt 

gjennomsiktige for innbyggerene. Oslo kommune skal ikke gi konsesjon til bruk av overvåkingsutstyr 

med ansiktsgjenkjenning. Vi vil stille krav om at alle som samler inn store mengder data om byen, for 

eksempel for å utvikle algoritmer for selvkjørende kjøretøy, må følge strenge regler for personvern og 

dele de innsamlede data fritt. 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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110 Forslag på linje:  844  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Servering og bevertning 

De Grønne ønsker å styrke bevertning- og serveringsbransjen i Oslo. At flere spiser ute gjør at vi bruker 

mer av pengene våre på tjenester og mindre på forbruk av materiell.. De Grønne ønsker å styrke 

matkulturen gjennom å legge til rette for serveringsbransjen. En slik satsing vil også bidra til økt byliv 

som gir sosiale og økonomiske synergier for hele byen. De Grønne ønsker derfor en statlig prøveordning 

hvor Oslo får halv moms på mat også i serveringsbransjen. 
 
Realitet: 
Vri forbruk fra forbruk av ting til tjenester og samtidig legge til rette for arbeidsplasser, matkultur og 

byliv 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 10: Levende nærmiljø og gode nabolag 

111 Forslag på linje:  845  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG, Hanna E. Marcussen - 

kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg. Ny tekst på starten av avsnittet 
 
Forslag: 
 

Byene står i dag for en stor andel av klimautslippene. Likevel – målt per innbygger – er utslippene lavere 

i byen enn på bygda. Kompakte byer skaper befolkningsgrunnlag for et godt kollektivtilbud og skaper 

kortere avstander mellom jobb, hjem og fritid som gjør at flere kan gå og sykle. Kompakte byer er også 

motsatsen til byspredning, hvor byene vokser bilbasert utover på bekostning av natur og dyrka mark. En 

kompakt by trenger ikke være en dårlig by. Befolkningstettheten er for eksempel dobbelt så høy i 

København som i Oslo, uten marka. Ved å bygge hus og uterom med kvalitet kan vi sørge for en 

bærekraftig gang- og sykkelvennlig by der korte avstander, det sosiale liv og et mangfold av kultur og 

tilbud utgjør goder for byens befolkning. Kompakt by gir plass til flere mennesker som gir yrende byliv og 

levende byer. 
 
Realitet: 
Tydeliggjøre MDG som et byvennlig parti og i sterkere grad peke på den kompakte byens åpenbare 

fordeler 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

112 Forslag på linje:  848  Forslagstiller: Beate Folkestad Habhab, Kennet Lydersen, Ingrid 

Randisdatter Fjellberg  , Mikkel Storm Glomstein , Vidar Isaksen , Lillian Bredal Eriksen, Elisabeth Ardet, 

Trond Gunnar Rasmussen, Linnea Zettergren  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
En byutvikling som inviterer til tilstedeværelse, kontakt og fellesskap i  nærmiljøene er en byutvikling 

som både legger til rette for redusert forbruk og utslipp og økt livskvalitet.  Å planlegge byen for at flere 

skal være tilstede og bruke nærmiljøet er også noe av det viktigste vi kan gjøre for å klare helse- og 
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omsorgsoppgavene i fremtiden. Det vil forebygge ensomhet og støtte opp under fremtidens 

velferdsløsninger, der det offentlige i ennå større grad enn i dag vil være avhengig av tett samarbeid 

med familie, venner og nettverk rundt den enkelte for å få ressursene til å strekke til. 
 
Realitet: 
Gir et bedre bilde av de store visjonene våres på feltet. Fokus på byutvikling eksplisitt. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

113 Forslag på linje:  853-854  Forslagstiller: Sirin Stav (dissens)  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil styrke småhusplanen slik at den sikrer at nye boliger passer godt inn i den eksisterende 

bebyggelsen og tar hensyn til det biologiske mangfoldet. 
 
Forslag: 
Vi vil sikre at nye boliger passer godt inn i den eksisterende bebyggelsen og tar hensyn til det biologiske 

mangfoldet. 
 
Realitet: 
Fjerner mål om å styrke småhusplanen i seg selv. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

114 Forslag på linje:  864  Forslagstiller: Kennet Lydersen, Mikkel Storm Glomstein, Ingrid 

Randisfatter Fjellberg, Trond G Rasmussen, Lillian Bredal Eriksen, Vidar Isaksen, Linnea Zettergren  
 
Nåværende tekst: 
Muligheter for å gi bydelene større innflytelse i arealplanleggingen»  
 
Forslag: 
 «muligheter for å gi bydelene større innflytelse og vedtakskompetanse i arealplanleggingen». 

 
 
Realitet: 
Styrke bydelenes innflytelse på byutviklingen  
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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115 Forslag på linje:  871  Forslagstiller: Vestre Aker Lokallag  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
De Grønne har som mål å redusere støy i bybildet generelt 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

116 Forslag på linje:  874  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg etter «oppdaterte befolkningsprognoser» 
 
Forslag: 
De Grønne er opptatt av å holde reguleringstrykket oppe, slik at vi kan tilby mennesker bolig hvis 

befolkningsveksten tar seg opp. Oslo sliter fortsatt med et stort boligetterslep etter mange års lav 

boligbygging. Høye boligpriser må møtes med økt boligbygging av god kvalitet. 
 
Realitet: 
Befolkningsveksten kan snu. Priser og boligetterslepet er høyt. Derfor må reguleringen fortsette i høyt 

tempo 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

117 Forslag på linje:  874-879  Forslagstiller: Grorud MDG  

 
Nåværende tekst: 
Boligveksten i neste bystyreperiode bør primært tas gjennom utbygging av industriområder og flere 

boliger i indre by, ikke gjennom omforming av småhusområder, i tråd med “innenfra og ut”-strategien. 
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DISSENS (Sirin, Marie og Trine): stryke "ikke omforming av småhusområder". Eksempelvis vil vi på 

Smestad kun ha bymessig fortetting i de asfalterte områdene ved Smestadkrysset mens 

småhusområdene rundt skal bestå. Vi vil gå imot utbygging på Gjersrud-Stensrud. 
 
Forslag: 
Boligveksten i neste bystyreperiode bør primært tas gjennom omregulering av tidligere industriområder 

og flere boliger i indre by. Samtidig er det viktig å stimulere til en balansert byutvikling som bidrar til en 

mindre sosioøkonomisk segregert by med mindre opphopning av levekårsutfordringer. Boligutbyggingen 

skal derfor være variert og ha kvaliteter som oppleves som tilfredsstillende over tid og i ulike livsfaser, 

og som sikrer muligheten for en lokal boligkarriere. Oslo MDG vil derfor jobbe for en kompenserende 

boligbygging: i områder med mye blokkbebyggelse ønsker vi en utvikling som supplerer med andre type 

boliger. Skolekretsene er en naturlig områdebegrensning ved vurdering av boligsammensetning. I tillegg 

til eksisterende boligmasse må en også ta hensyn til andelen tilgjengelige boliger på boligmarkedet. 

Dette vil være et sentralt bidrag til å bygge ned forskjellene mellom øst og vest i Oslo. 
 
Realitet: 
Poenget er at der det er masse blokker fra før så trenger en å supplere med et midt-sjikt av boliger så 

folk som aspirerer til litt bedre boforhold kan holde på de sosiale båndene en har knyttet i nærområdet 

sitt (gjennom bl.a. barnehage) istedet for å måtte flytte til en annen skolekrets/bydel pga manglende 

lokal boligkarriere.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

118 Forslag på linje:  876-877  Forslagstiller: Sirin Stav, Marie Loe Halvorsen, Trine Jakobsen 

Rydland  
 
Nåværende tekst: 
Boligveksten i neste bystyreperiode bør primært tas gjennom utbygging av industriområder og flere 

boliger i indre by, ikke gjennom omforming av småhusområder, i tråd med “innenfra og ut”-strategien. 
 
Forslag: 
Boligveksten i neste bystyreperiode bør primært tas gjennom utbygging av industriområder og flere 

boliger i indre by i tråd med “innenfra og ut”-strategien. 
 
Realitet: 
Fjerner eksplisit motstand mot omforming av småhusområder. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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119 Forslag på linje:  874-879  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG , Hanna E. Marcussen - 

kontaktperson leder Vilde Blix Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Boligveksten i neste bystyreperiode bør primært tas gjennom utbygging av industriområder og flere 

boliger i indre by, ikke gjennom omforming av småhusområder, i tråd med “innenfra og ut”-strategien. 

DISSENS (Sirin, Marie og Trine): stryke "ikke omforming av småhusområder". Eksempelvis vil vi på 

Smestad kun ha bymessig fortetting i de asfalterte områdene ved Smestadkrysset mens 

småhusområdene rundt skal bestå.  
 
Forslag: 
Boligveksten i neste bystyreperiode bør primært tas gjennom knutepunktfortetting, utbygging av 

industriområder og flere boliger i indre by, i tråd med «innenfra og ut»-strategien og faggrunnlaget til 

byens klimastrategi. Flerkjernet byutvikling bør gjennomføres på en måte som reduserer folks 

reisebehov i hverdagen. 
 
Realitet: 
Opprettholder dissensen. Legger til knutepunktfortetting og referanse til faggrunnlaget til byens 

klimastrategi. Legger til noe om målet med flerkjernet byutvikling, som har potensialet for å øke 

transportbehovet og dermed virke mot sin hensikt. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

120 Forslag på linje:  877-879  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
Eksempelvis vil vi på Smestad kun ha bymessig fortetting i de asfalterte områdene ved Smestadkrysset 

mens småhusområdene rundt skal bestå. Vi vil gå imot utbygging på Gjersrud-Stensrud. 
 
Forslag: 
Strykes 
 
Realitet: 
Programmet bør ikke binde partiet i enkeltutbygginger. Smestad har større potensiale enn de asfalterte 

områdene. Det meste innenfor planområdet bør nok fortsatt være omfattet av småhusplanen, særlig 

hvis den blir styrket, men ikke alt. Eksempelvis kan øverste del av Hoffsveien og kvartaler rundt Statoil 

transformeres, slik som på Vinderen og mange andre steder. 
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Programkomiteens innstilling: mot  

 

121 Forslag på linje:  879  Forslagstiller: Anders Marstrander, Almaz Asfaha og Thea Ullhaug 

Pope  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Ved utbygging av områder som grenser til fjorden skal mulig havneanlegg for båtbeboere være med i 

planarbeidet 
 
Realitet: 
Det å bo i båt er et rimelig alternativ for mange, både enslige, par og barnefamilier. Den største 

hindringen for folk som ønsker å bruke et slikt boalternativ er mangelen på gode plasser som er 

tilrettelagt med strøm, vann, septiktømming og enkle dusj, toalett og vaskeromsfasiliteter på land 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

122 Forslag på linje:  879  Forslagstiller: Børge Roum, Kristian Vea, Rauand Ismail, Tom Kristian 

Berger  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg, nytt avsnitt 
 
Forslag: 
Høyhus for grønn mobilitet 

  

De Grønne er positive til høyhus der det underbygger grønn mobilitet og gode lokalsamfunn. Det er 

avgjørende at veksten i boliger og arbeidsplasser skjer slik at folk kan gå, sykle eller reise kollektivt. 

Derfor ønsker De Grønne en revidering av Høyhusstrategien, som ikke har vært endret på mange år. 

Eventuelle høyhus må utformes med særskilt god arkitektur, uteområder av høy kvalitet og en meget 

streng parkeringsnorm for biler. Ved å tillate flere høyhus i Oslo kan flere bo og jobbe i byen, noe som vil 

bremse byspredningen og avlaste fulle motorveier og pendlertog. Høyhus skal følge strenge 

miljøsertifiseringer og som hovedregel utformes i heltre, for å binde opp mest mulig CO2. 
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Realitet: 
Som et radikalt miljøparti er vi ikke redde for å fremme radikal og omstridt politikk - så lenge vi vet det 

er riktig! Høyhus bidrar effektivt til å redusere klimautslipp, bremse byspredningen og øke antallet 

gående, syklende og kollektivreisende når de plasseres strategisk 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

123 Forslag på linje:  894  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Byggegrensen fra elvedrag økes fra dagens 20 meter til 30 meter og det gis færre dispensasjoner. 
 
Realitet: 
En konkret forbedring fra dagens 20 m, som er lite. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

124 Forslag på linje:  901  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
"bibliotek" først i opplistingen 
 
Realitet: 
Det er mangel på bibliotek i ytre bydeler, og disse er viktige møteplasser. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

  

64 



125 Forslag på linje:  915  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
I tillegg trengs bedre belysning og politi som kjenner nærområdene i byen. 
 
Forslag: 
I tillegg trengs politi som kjenner nærområdene i byen og bedre belysning. Derfor vil vi gjennomgå 

reguleringene av både offentlig og privat lyssetting, med mål om å maksimere sikkerheten og minimere 

lysforurensningen, og fortløpende skifte ut kommunale lysarmaturer i den hensikt. 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

126 Forslag på linje:  929  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg på slutten av avsnitt. 
 
Forslag: 
De Grønne ønsker flere hundelufteparker. 
 
Realitet: 
Flere hundeluftparker. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

127 Forslag på linje:  933-938  Forslagstiller: Geir Storli Jensen, Kari-Anne Isaksen, Emil Snorre 

Alnæs  
 
Nåværende tekst: 
Vi vil gi gatene tilbake til menneskene; til innbyggerne, til næringslivet og gründerne, til de besøkende - 

til bylivet. Oslo sentrum skal være fritt for privatbiler. Målet er livskvalitet og opplevelser fremfor stress 
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og kjøpepress. Med redusert biltrafkk blir det mer plass til gående, syklende og kollektivtrafkk - og mer 

plass til å bruke gatene som de byrommene de er: Møteplasser og rom for aktiviteter. Vi vil etablere fere 

permanente gågater og fotgjengerprioriterte gater, tilrettelegge for bilfrie søndager og gjøre utvalgte 

gater bilfrie om sommeren. 
 
Forslag: 
Vi vil gi gatene tilbake til menneskene; til innbyggerne, barna, næringslivet og gründerne, de besøkende 

- til bylivet. Oslo sentrum skal være tilnærmet fritt for privatbiler. Målet er livskvalitet og opplevelser 

fremfor stress og kjøpepress. Med redusert biltrafkk blir det mer plass til gående, syklende, 

kollektivtrafikk og nyttetransport - og mer plass til å bruke gatene som de byrommene de er: 

Møteplasser og rom for aktiviteter. Vi vil etablere flere permanente gågater og fotgjengerprioriterte 

gater, gjøre flere utvalgte gater bilfrie om sommeren (sommergågater) eller på søndager (“ciclovias”, 

"markedsdager” ol.) 
 
Realitet: 
Legge til barn, fordi alle liker barn. 

Legg til "tilnærmet" fritt for privatbiler, fordi vi i realiteten tillater dette med HC parkering samt har valgt 

å ikke innføre forbud i denne perioden. 

Presisere at vi vil ha bilfrie søndager i utvalgte gater ettersom enkelte velger å tolke dette som at vi vil 

gjøre hele byen bilfri på søndager. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

128 Forslag på linje:  948  Forslagstiller: Rauand Ismail, Børge Roum, Kristian Vea, Emil Snorre 

Alnæs, Tom Kristian Berger  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Det er på tide med en kraftig oppgradering av sentrumsgatene. Etter flere tiår med forsømmelse er 

store deler av sentrumsgatene nedslitte. Inntekter fra beboerparkering bør gå til bydelene og lokale 

byromstiltak, men overskuddet fra øvrige kommunale p-plasser skal fortsette å gå til Parkeringsfondet. 

Pengene skal gå tilbake til opprustning av byens gater og plasser. 

 
 
Realitet: 
Oslo sentrum er kraftig nedslitt og en suksessfaktor for mer byliv er at vi faktisk gjør en kraftig 

oppgradering. Vi må presisere og sikre at pengene fra p-ordningen føres tilbake til dette formålet. 
Programkomiteens innstilling: mot  
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129 Forslag på linje:  949  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
Nåværende tekst: 
tillegg, nytt avsnitt 
 
Forslag: 
Fra festning til folkeliv 

Gamlebyen er gjerne noe av den mest attraktive delen av enhver storby. I Oslo har den isteden blitt 

forbeholdt militæret. Akershus festning og omkringliggende områder er et grønt og vakkert hjerte i byen 

som på ingen måte lever opp til sitt potensiale. Ved å gjøre deler av festningsområdet om til en levende 

bydel kan vi utnytte sentrum bedre, få mer liv, mindre behov for transport, og gjøre byen enda bedre for 

både innbyggere og turister. 
 
Realitet: 
Programkomiteens innstilling: for  

 

130 Forslag på linje:  951-957  Forslagstiller: MDG Søndre Nordstrand: Lillian B. Eriksen. 

Per-Anders Hansen  
Nåværende tekst: 
Store arbeidsplasser er en del av byen.  

De store bedriftene fytter tilbake til byen. Å lage egne delbydeler basert på store virksomheter i egne 

områder som på Fornebu, Rosenholm og Skullerud er verken en fordel for bedriftene, arbeidstakerne 

eller lokalmiljøet. Derfor vil vi legge til rette for at også større virksomheter og kunnskapsinstitusjoner 

har mulighet for å etablere seg i den tette delen av byen, spesielt ved kollektivknutepunkt. Når viktige 

institusjoner som Veterinærinstituttet og NRK med ikoniske bygg og store grøntområder fytter fra en 

bydel, skal kommunen alltid vurdere bruk av forkjøpsrett for å ha kontroll over byutviklingen.  
Forslag: 
Flere bydeler i ytre by har behov for flere arbeidsplasser. Ved utvikling av nye kollektivknutepunkt som 

Rosenholm og Skullerud skal det føres en aktiv politikk for å tiltrekke bedrifter og aktører, noe som vil 

bidra til å gjøre området attraktivt både for boligutviklere og boligkjøpere. Etablering av flere 

arbeidsplasser i ytre by vil også bidra til å styrke bydelene og er en av de beste virkemidlene for å 

motvirke fattigdom og utenforskap når folk faller utenfor arbeidslivet. Vi vil derfor legge til rette for flere 

lokale arbeidsplasser ved kollektivknutepunkter. 
Realitet: 
Etablering av arbeidesplasser i ytre by. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til Oslomål 11: Bærekraftig forbruk og sirkulær økonomi 

131 Forslag på linje:  968-969  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
gjerne i tilknytning til reparasjonsverksteder for sykler, klær og redskaper. 
 
Forslag: 
gjerne i tilknytning til reparasjonsverksteder for sykler, klær, redskaper, og elektronikk. 
 
Realitet: 
Programkomiteens innstilling: for  

 

132 Forslag på linje:  971  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Vi ønsker å samarbeide med eksisterende miljøer, som makerspaces, hackerspaces og bibliotek i dette 

arbeidet. 
 
Realitet: 
Programkomiteens innstilling: for  
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133 Forslag på linje:  972  Forslagstiller: Lillian Bredal Eriksen på vegne av MDG Søndre 

Nordstrand  
Nåværende tekst: 
"tillegg" 
Forslag: 
Null ressurser på avveie  

En stor del av både indirekte og direkte klimautslipp og annen forurensning skyldes vårt forbruk. I dag 

blir kun en liten andel av alt vi kaster, gjenbrukt. Det betyr store mengder ressurser på avveie. Vårt mål 

er at Oslo innen 2025 skal ha null ressurser på avveie. For å få til dette må vi etablere flere større 

gjenbruks- og reparasjonshus liknende Vollebekk fabrikker. Oslo kommune skal bidra med kartlegging, 

delfinansiering, tilrettelegging og samarbeidsordninger, samt  tilskuddsordninger for bedrifter som 

skaper bærekraftige arbeidsplasser innen sirkulærøkonomien. 

 
 
Realitet: 
Styrke sirkulærøkonomien ved at Oslo kommune forplikter seg til å bidra til å opprette flere større 

gjenbruks- og reparasjonsverksteder for innovasjon og ombruk, liknende Vollebekk fabrikker. Konseptet 

er basert på offentlig- privat samarbeid hvor aktiviteten skal være bra for miljøet og gi noe tilbake til 

lokalsamfunnet. Arbeids- og språktrening inngår som en del av fabrikkens aktiviteter.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

134 Forslag på linje:  985  Forslagstiller: Marina Heyerdahl, Thomas Torstensen og David 

Walster  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg etter "nye arbeidsplasser for disse områdene." 
 
Forslag: 
Dette må også gjenspeiles i satsingen på håndverksfag i den videregående opplæringen.  
 
Realitet: 
For å sikre faglig kompetanse bør vi også fremheve yrkesfaglig utdanning i denne sammenheng. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 12: Et klimaregnskap som går i pluss 

135 Forslag på linje:  999  Forslagstiller: Kenneth M. Lydersen, Beate H. Folkestad, Ingrid R. 

Fjellberg, Mikkel S. Glomstein, Trond Rasmussen, Vidar Isaksen  
 
Nåværende tekst: 
tillegg: nytt avsnitt 
 
Forslag: 
Ta kontroll med indirekte utslipp fra bygg og eiendom 

 

Høye tomteverdier kan gjøre det lønnsomt å rive og føre opp nybygg for å oppnå å høyere utnyttelse på 

tomta. Det kan medføre store indirekte utslipp knyttet til materialbruk og avfallshåndtering. Vi vil kreve 

miljø- og klimagassregnskap for alle utbyggingsprosjekter som innebærer riving av velfungerende bygg 

og anlegg og si nei til prosjekter som medfører vesentlig økte utslipp de neste 30 årene.  

 

Vi vil at kommunen etterspør dokumentasjon av levetiden på nybygg i alle byggesaker, og vi vil sørge for 

at kommunen selv øker kravet til levetid på nye skolebygg og kommunale boliger og institusjoner. 

 

Vi vil arbeide for å fremme optimal bruk av den eksisterende bygningsmassen i byen og utrede og 

iverksette tiltak for å hindre at bygg, lokaler og leiligheter blir stående tomme. 
 
Realitet: 
Viktig presisering angående bruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i byen. Veldig viktig med 

tanke på store utbyggingsprosjekt som regjeringskvartalet, Ullevål Sykehus, Veterinærhøyskolen o.l. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

136 Forslag på linje:  1013  Forslagstiller: Per-Anders Hansen på vegne av Søndre Nordstrand 

MDG  
 
Nåværende tekst: 
Oslo skal ha 10 000 tak med solceller innen 2023. Barrierer for utbygging av sol i eksisterende bygg må 

fjernes. Når bygninger pusses opp, skal energisparing alltid ligge til grunn. 
 
Forslag: 
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Barrierer for utbygging av sol i eksisterende bygg må fjernes. Når bygninger pusses opp, skal 

energisparing og -produksjon alltid ligge til grunn. Oslo skal ha 10 000 tak med solceller innen 2023. 

Solceller er smittsomt! Vi vet at når én husstand får solceller så får ofte naboene det også. Vi ønsker å 

opprette støtteordninger for borettslag som ønsker å installere solceller. Dette senker barrieren for 

privatpersoner, og prosjektet blir større, billigere, involverer flere tak og blir lettere å dimensjonere 

riktig for forbruksmønsteret. 
 
Realitet: 
Vi ønsker at det skal bli lettere og et naturlig valg for borettslag å installere solceller, da dette fjerner 

barrieren for mange som "sitter på gjerdet" og installasjonen blir større og lettere å planlegge og 

dimensjonere riktig. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

137 Forslag på linje:  1019  Forslagstiller: Arne Haabeth, Adam Tumidajewicz, Thomas 

Torstensen, Sebastian Teigen Nygård, Sigrid Heiberg, Rauand Ismail, Anders Marstrander, Marion 

Godager, Mariann Melgård, Sverre C. Olsen, Kenneth Lydersen. Kontakt: Arne Haabeth  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Oslo kommunes eierskap av vannkraftproduksjon skal forvaltes med mål om best mulig ivaretakelse av 

natur, miljø- og friluftslivsverdier. 
 
Realitet: 
Oslo kommune eier gjennom Hafslund-E-CO kraftproduksjon på 13 TWh årlig produksjon, som tilsvarer 

ca. 10% av Norges totale produksjon. Denne kraftporteføljen bør forvaltes etter grønne prinsipper. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

138 Forslag på linje:  1021-1025  Forslagstiller: Arne Haabeth, Lars Iversen, Anders 

Marstrander. Kontakt: Arne Haabeth  
 
Nåværende tekst: 
Framtiden er elektrisk. I Oslo skal ingen kjøretøy bruke fossilt drivstoff i 2030. Det får vi til ved å 

stimulere til mer bruk av både ny og eksisterende grønn teknologi. Samtidig som vi skal utrede, teste og 
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ta i bruk ny teknologi som selvkjørende busser og biler, skal vi satse kraftig på konvensjonell grønn 

teknologi som vi vet fungerer, trikk, bane og sykkel 
 
Forslag: 
I Oslo skal ingen kjøretøy bruke fossilt drivstoff i 2030. Det får vi til ved å stimulere til bruk av elektrisitet, 

hydrogen og biogass. Samtidig som vi skal utrede, teste og ta i bruk ny teknologi som selvkjørende 

kjøretøy, skal vi satse kraftig på konvensjonell grønn teknologi som vi vet fungerer, trikk, bane og sykkel. 
 
Realitet: 
Klimaetaten anbefaler i sitt kunnskapsgrunnlag for ny klimastrategi at biogass sidestilles med elektrisitet 

og hydrogen for tunge kjøretøy. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

139 Forslag på linje:  1031-1033  Forslagstiller: Pål Thygesen, Marion Godager Tveter, Daniel 

Rees  
 
Nåværende tekst: 
Oslo kommune må sikre at Klemetsrudanlegget har fullskala karbonfangst og lagring, hvis staten svikter i 

finansiering, må Osloborgerne og næringslivet ta regningen for vårt avfallet sitt gjennom 

renovasjonsavgiften. 
 
Forslag: 
Oslos avfallshåndtering må bli utslippsfri gjennom fullskala karbonfangst og lagring. Karbonfangst bør 

finansieres av staten over skatteseddelen, hvis de svikter må Osloborgerne og næringslivet ta regningen. 
 
Realitet: 
Det er usikkert om det per idag er lovhjemmel for å dekke karbonfangst over renovasjonsgebyret. 

Formuleringen er noe mer åpen for å ta høyde for ulike utfall.  
 
Programkomiteens innstilling: for  
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140 Forslag på linje:  1042  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
Kommunen skal gi innbyggerne en kraftig innsats på bærekraftig forbruk, og redusere miljøskadelig 

adferd.  
 
Forslag: 
Vi vil kraftig redusere også det indirekte personlige fotavtrykket som strekker seg utover Oslo. 
 
Realitet: 
Uklar mening, dårlig språk ("gi en innsats"). Få frem det vi tror er poenget: Indirekte personlig fotavtrykk 

som ikke inkluderes i Oslos regnskaper skal også ned. Dette indikeres blant annet av "flyvninger" i neste 

setning, samt at kommunen i bla a klimastrategier opererer med "direkte" og "indirekte utslipp". 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

141 Forslag på linje:  1048  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
Oslo skal bli først som klimanøytral i Norge 
 
Forslag: 
Oslo skal bli første klimanøytrale kommunen i Norge 
Realitet: 
uklart først av hvem 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

142 Forslag på linje:  1056  Forslagstiller: Sagene MDG  

Nåværende tekst: 
og kjappe 
Forslag: 
strykes 
Realitet: 
muntlig og unødvendig 
Programkomiteens innstilling: for  
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143 Forslag på linje:  1059  Forslagstiller: Fylkesstyret. Einar Wilhelmsen  

Nåværende tekst: 
Kutte kjøttforbruket i kommunale kantiner og institusjoner med 80 prosent  
 
Forslag: 
80 % endres til 50 %  
Realitet: 
Konsekvens av endring av kap 2 (se begrunnelse der).  
 
Programkomiteens innstilling: for  
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Forslag til Oslomål 13: Rent vann og ren fjord 

144 Forslag på linje:  1080-1081  Forslagstiller: Eva Karal og Aase Olafsen (dissens)  

 
Nåværende tekst: 
Derfor vil vi redusere biltrafkken, teste ut alternativer til gummigranulater og fase ut bruk av 

gummigranulater på kunstgressbaner innen 2023. 
 
Forslag: 
Derfor vil vi redusere biltrafkken og teste ut alternativer til gummigranulater. 
 
Realitet: 
Fjerner sluttdato for gummigranulat på kunstgressbaner 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

145 Forslag på linje:  1088  Forslagstiller: Grorud MDG (leder: Sabina Syed)  

 
Nåværende tekst: 
"tillegg" [nye setninger mellom "under bakken." og "Kommunen må"]  
 
Forslag: 
Et ensidig fokus på hovedvassdragene må bli supplert med åpning av sidebekkene i hele Oslo by. Dette 

er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og det vil gjøre 

bekkeåpningene tilgjengelige for hele befolkningen, også i sine nærområder. 
 
Realitet: 
Sidebekker åpnes i dag kun sporadisk - fokuset har vært på de seks store hovedløpene inni Oslo med 

sine fine vannfall, vannspeil og turmuligheter. Det er på sidebekkene en gjennom overvannshåndtering 

kan hindre de store vannmengdene å nå hovedløpene, selv om de ikke er like majestetiske.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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147 Forslag på linje:  1097  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Regnskyllene i Oslo er i dag dobbelt så kraftige som for 50 år siden på grunn av klimaendringene, og vi 

må forberede oss på enda kraftigere regn i fremtiden. Ved å satse på grønn overvannshåndtering vil vi 

styrke byens evne til å takle regnskyll uten å sende store mengder urenset kloakk i fjorden. 
 
Realitet: 
Dette handler om en ren fjord, badevann, folkehelse og en klimarobust by. Kraftige regnskyll er et 

økende problem. De gjør at avløpsvann fra rørsystemet flommer over. Ettersom kloakken går i de 

samme rørene, betyr de stadig kraftigere regnskyllene at mer kloakk havner i fjorden. Bedre 

overvannshåndtering vil også redusere faren for flom, som handler om klimarobusthet. Byen jobber 

allerede med temaet, men partiet bør synliggjøre i programmet at det må prioriteres. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til Oslomål 14: Respekt for dyr og natur 

148 Forslag på linje:  1108  Forslagstiller: Arne Haabeth, Thomas Torstensen, Marina 

Heyerdahl. Kontakt: Arne Haabeth  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg  
 
Forslag: 
Vi vil at Oslo skal ha en nullvisjon for tap av biologisk mangfold 
 
Realitet: 
Oslo kommune har landets rikeste biologiske mangfold. Tall fra Artskartleggingen i Oslo kommune viser 

at hele 1186 arter er rødlista, 531 arter er ikke påvist etter 1980 (BYM, Miljødirektoratet). 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

149 Forslag på linje:  1108  Forslagstiller: Lillian Bredal Eriksen på vegne av MDG Søndre 

Nordstrand  
 
Nåværende tekst: 
"tillegg" 
 
Forslag: 
Vi vil innføre en nullvisjon for tap av biologisk mangfold. Oslos naturmangfold skal styrkes gjennom et 

mål om arealnøytralitet som innebærer innføring av et arealregnskap, en arealskatt og en 

rekkefølgebestemmelse i kommuneplanen som følger hierarkiet; unngå, avbøte, restaurere, 

kompensere. 

 
 
Realitet: 
Tap av arealer er den største årsaken til tap av leveområder for ulike arter i Oslo. Oslo er den kommunen 

med det rikeste biologiske mangfoldet i Norge, men også den kommunen med flest rødlistede arter. Tall 

fra artskartleggingen i Oslo kommune viser at hele 1186 arter er rødlista, 531 arter er ikke påvist etter 

1980, noe som gir et artstap på 45 prosent. Utviklingstakten og presset på leveområder er svært høyt i 

Oslo. På lik linje med målet om å være karbonnøytral, ønsker forslagsstillerne derfor  å innføre et mål og 

en strategi for å oppnå null tap av verdifull natur: Arealnøytralitet.  
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Programkomiteens innstilling: mot  

150 Forslag på linje:  1120  Forslagstiller: Vestre Aker MDG  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Kommuneplanleggingen må aktivt motvirke insektdød 
 
Realitet: 
motvirke insektdød i byplanlegging 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

151 Forslag på linje:  1130  Forslagstiller: Fylkesstyret. Einar Wilhelmsen & Arne Haabeth, 

Marina Heyerdahl, Thomas Torstensen  
 
Nåværende tekst: 
Vi vil aldri forhandle bort Marka, og skal jobbe for å etablere nasjonalpark i Østmarka og i deler av 

Nordmarka. 
 
Forslag: 
Vi vil aldri forhandle bort Marka, og skal jobbe for å etablere nasjonalpark i Østmarka og Nordmarka. 

Oslo kommune skal sikre vern av viktige korridorer for biologisk mangfold i Nordmarka i 

kommuneplanens arealdel, som første steg i arbeidet for å få til en nasjonalpark i Nordmarka. 
 
Realitet: 
Mer i tråd med representantskapets resolusjon, og legger en viktig føring på hvordan arbeidet skal 

utføres,  
 
Programkomiteens innstilling: for  
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152 Forslag på linje:  1167  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
tillegg, avsnitt 
 
Forslag: 
Insektveileder 

Insekter, og særlig de pollinerende, er helt avgjørende for å opprettholde økosystemene og for å dyrke 

mat. Insektdøden er blant de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor. Oslo MDG ønsker derfor 

en handlingsplan for å bevare insektene i Oslo. Vi ønsker en veileder som på enkelt og konkret vis angir 

hvordan man kan bevare, utvikle og skape områder og vegetasjon som er gunstig for insekter og 

samtidig tar hensyn til behovet for økt karbonfangst gjennom treplantning. Denne kan tas i bruk av 

innbyggere, utbyggere og planleggere. 
 
Realitet: 
Insektdøden er svært alvorlig og vi må legge til rette for at planleggere, kommunen og utbyggere får 

enkle og effektive veiledere for å implementere insektvennlige tiltak 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

153 Forslag på linje:  1168  Forslagstiller: Franz Della Mea, Jarle Enghaugen, Kari Elisabeth 

Thomassen  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Vi vil Innføre obligatorisk merking (Hund tillat) (Hund ikke tillat) ved inngangen til offentlige steder, 
kaféer, restauranter, kaffebarer, puber, sportstuer og andre spise- og utsalgsteder 
 
Realitet: 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til Oslomål 15: Naturen som kilde til livskvalitet 

154 Forslag på linje:  1180  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
tillegg, sist i avsnitt 
 
Forslag: 
Vi vil forby engangsgriller i alle byens parker og grøntområder. Utvalgte områder rustes opp med 

fasiliteter som toaletter, benker, fellesgriller og tak mot regn. 
 
Realitet: 
Nei til engangsgrill. Heller en og annen fellesgrill. Tak mot regn muliggjør bruk som at folk kan booke til 

selskap. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

155 Forslag på linje:  1187  Forslagstiller: Liv Brita Malnes, Hans Borgen, Einy Langmoen  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg  
 
Forslag: 
Oslo MDG mener de opprinnelige planene for ny vei på Bygdøy er for omfattende inngrep i det unike 

kulturlandskapet på Bygdøy. Planene må gjennomgås for å finne løsninger som bedre ivaretar de unike 

kultur- naturverdiene på Bygdøy. Det skal utarbeides en helhetlig plan for gang- og sykkelveier på 

Bygdøy, som er tilpasset alle brukergrupper og som ivaretar historiske landskapsverdier, natur- og 

kulturminnevern i den fredete folkeparken. Hovedsykkelvei til og på Bygdøy legges utenom 

fredningssonen.  

De to første setningene er ordrett sitat fra MDG sin resolusjon om saken i 2017 
 
Realitet: 
De to første setningene er ordrett sitat fra MDG sin resolusjon om saken i 2017. Ta tak i utfordringen 

med sykkelvei på Bygdøy 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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156 Forslag på linje:  1200  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
 

Blank. Tillegg etter setningen «… felleshager for beboere på flere tak i byen» 
 
Forslag: 
Vi vil stille krav om at det skal etableres en stor grønn park på taket av nye Oslo S. 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

157 Forslag på linje:  1226  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
tillegg, etter "i byen" 
 
Forslag: 
 , for eksempel ved opprustingen av Bestumkilen.  
 
Realitet: 
Dette er et unikt område og viktig del av nye Fjordbyen Vest. Tilrettelegging for bading MÅ ivaretas og 

bør synliggjøres her. Ytre by trenger litt mer positiv oppmerksomhet i programmet. Programmet nevner 

generelt en rekke enkeltområder, men få i ytre by. 

 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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158 Forslag på linje:  1226  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
 

Blank. Tillegg før setning som starter med “Samtidig har altfor mange” 
 
Forslag: 
Tilgangen til badeområdene på Sørenga bør bevares. Den nye Operaparken bør utvikles med strandlinje, 

og halvøya Sukkerbiten beholdes som et område med fritidsaktiviteter for alle. 
 
Realitet: 
 Klargjøre hva vi ønsker at området ved Sørenga og Sukkerbiten skal brukes til. Sees i sammenheng med 

forslag på Oslomål 6, linje 556, om Sukkerbiten. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

159 Forslag på linje:  1226  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg før setning som starter med “Samtidig har altfor mange” 
 
Forslag: 
Vi ønsker også flere kaldbadhus og badstuer for å øke bruken av fjorden i vinterhalvåret. 
 
Realitet: 
 Flere kaldbadehus og badstuer. 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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160 Forslag på linje:  1245  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Tillegg etter “Hudøy feriekoloni” 
 
Forslag: 
samt utbygging av gjestehavn på Sukkerbiten  
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

161 Forslag på linje:  1245  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom  

 
Nåværende tekst: 
Tillegg 
 
Forslag: 
Det skal også tilrettelegges for enda mer bruk av Oslos parker, og pils i utvalgte offentlige parker skal 

tillates, men ikke i alle, og ikke i områder spesifikt rettet mot barn. 
 
Realitet: 
Åpner opp for pils i enkelte parker i Oslo der det ikke er f.eks lekeplasser e.l. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

162 Forslag på linje:  1163-1164  Forslagstiller: Sirin Stav, Stian Bjørnøy, Oslo Grønn Ungdom, 

Christine Evjen  
 
Nåværende tekst: 
tillegg 
 
Forslag: 
Vi vil ha dyrevelferd og dyrs egenverdi inn som tema i Osloskolen. 
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Realitet: 
Får dyrevelferd inn i  skolen. 
 
Programkomiteens innstilling:  

 

163 Forslag på linje:  1186-1187  Forslagstiller: Geir Storli Jensen, Herman Søndenaa, Bjørn 

Fesche, André S. Nilsen  
 
Nåværende tekst: 
Viktige områder, som Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy, Hovedøya, Ravnkollen, Østensjø 

miljøpark og Ekebergskrenten skal vernes mot all utbygging. 
 
Forslag: 
Viktige områder, som Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy, Hovedøya, Ravnkollen, Østensjø 

miljøpark og Ekebergskrenten skal vernes mot all utbygging, inkludert hensynssoner og de byggefrie 

beltene på 20 meter langs hovedvassdragene, 
 
Realitet: 
Ytterlige spesifisere at det ikke kun gjelder verneområdenes grenser, men også hensynssonene rundt. 

Dette har r.eks. vært aktuelt i Eterfabrikken-saken ved Østensjøvannet, og er aktuelt langs Akerselva i 

byggesakene på Gullhaug torg og SIOs nybygg i Brenneriveien. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

164 Forslag på linje:  1196-1202  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG - kontaktperson leder Vilde 

Blix Huseby  
 
Nåværende tekst: 
Flere grønne vegger og tak 

Mer grønt gir ikke bare bedre luft - det bidrar også til å redusere faren for flom, og til trivsel og biologisk 

mangfold. Flere fellesarealer på takene i byen gir oss nye grøntområder, men også mulighet for flere til å 

ha egne uteområder selv i den tette byen. Derfor vil vi bruke både tak og vegger i byen til beplantning, 

og gi takene tilbake til folk ved å etablere felleshager for beboere på flere tak i byen. Vi vil også 

gjennomføre pilotprosjekter for åpen overvannshåndtering, med regnbed eller andre 

fordrøyningsløsninger i gater og byrom. 
 
Forslag: 

84 



Blågrønn faktor for å sikre naturbasert overvannshåndtering og grønne, frodige tak 

Mer grønt gir ikke bare trivsel og mer biologisk mangfold, det bidrar også til bedre luft og til å redusere 

faren for flom. Ved klimaendringer øker risikoen for flomsituasjoner, og når byen fortettes reduseres 

naturlig areal for absorbsjon og drenering av overvann. Med naturbaserte løsninger kan overvann 

håndteres lokalt, samtidig som naturmangfoldet styrkes og byens rom blir mer attraktive og gode å leve 

i. Vi vil bruke både tak og vegger i byen til beplantning, og tilrettelegge for felleshager på flere av byens 

tak. Vi vil også gjennomføre pilotprosjekter for åpen overvannshåndtering, med regnbed eller andre 

fordrøyningsløsninger i gater og byrom. Vi vil sikre slike blågrønne løsninger ved å gjøre kommunens 

normer for blågrønn faktor til krav ved detaljregulering. 
 
Realitet: 
 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

165 Forslag på linje:  1243-1245  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
Vi vil også ruste opp flere kommunale hytter og bygninger på øyene og i marka, legge til rette for 

aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner og sikre fortsatt drift av Hudøy feriekoloni. 
 
Forslag: 
Vi vil også ruste opp flere kommunale hytter og bygninger på øyene og i marka, legge til rette for 

aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner og gjenopprette Hudøy feriekoloni som et tilbud for 

lavinntektsfamilier. 
 
Realitet: 
Hudøy feriekoloni var i utgangspunktet regnet for barn av lavinntektsfamilier, men har de senere årene 

utviklet seg mot det motsatte. Endringen ivaretar intensjonen i det opprinnelige forslaget.  
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til Oslomål 16: En ny politisk kultur 

166 Forslag på linje:  1247-1249  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
Det er for vanskelig å engasjere seg i politiske prosesser, og innbyggere og bydelspolitikere har for lite 

innflytelse på saker som påvirker nærmiljøet. Derfor vil styrke lokaldemokratiet og gjøre det enklere å 

engasjere seg i politikk. 
 
Forslag: 
Vi vil styrke lokaldemokratiet og gjøre det enklere å engasjere seg i politikk. 
 
Realitet: 
Kort er godt og første del av teksten gjentas ordrett i linje 1260. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  

 

167 Forslag på linje:  1253  Forslagstiller: Gamle Oslo MDG, kontaktperson leder Vilde Blix 

Huseby  
 
Nåværende tekst: 
 Tillegg etter ‘...bilfrie soner rundt skolene’  
 
Forslag: 
samt forhold som gjelder kommunale boligbygg. 
 
Realitet: 
Lokale utfordringer og potensielle løsninger lokalisert til kommunale boligbygg kan tas stilling til der de 

oppstår, og fanges opp i lokale områdeløft. 
 
Programkomiteens innstilling: mot  
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Forslag til Oslomål 17: Den beste byen for verdens bærekraftsmål 

168 Forslag på linje:  1317  Forslagstiller: Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen  

 
Nåværende tekst: 
 Vi vil også jobbe for høyhastighetstog mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Gøteborg, 

København og Stockholm. 
 
Forslag: 
 Vi vil også jobbe for nattog mellom Oslo og Berlin og høyhastighetstog mellom Oslo, Bergen, 

Trondheim, Stavanger, Gøteborg, København og Stockholm. 
 
Realitet: 
Innføre nattog mellom Oslo og Berlin 
 
Programkomiteens innstilling: for   
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Redaksjonelle endringsforslag som ikke debatteres, 
og behandles i blokk  

 

R1 Forslag på linje:  74-77 OG 92-96  Forslagstiller: Christian Hansson  

 
Nåværende tekst: 
Avnittet "Gi ungdom mulighet til inntekt" 
 
Forslag: 
Ett av avsnittene strykes - merk: De er ikke helt identiske, ett må velges. 
 
Realitet: 
Duplikasjon av avsnitt (de er ikke helt identiske i siste setning). 
 
Programkomiteens innstilling: Stryker den med avgrensede jobber

 
 

R2 Forslag på linje:  974  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
bransjen 
 
Forslag: 
relevante aktører 
 
Realitet: 
Språklig. Delingsøkonomien er ikke en "bransje". Usikker på hvordan det skal omtales, foreslås 

"relevante aktører" som en mulighet. 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

R3 Forslag på linje:  1111  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  
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Nåværende tekst: 
sommerfugler virrer over gress, og blomster og piggsvin vagger ut fra et gjemmested. 
 
Forslag: 
sommerfugler virrer over gress og blomster, og piggsvin vagger ut fra et gjemmested. 
 
Realitet: 
Språklig. Vi synes det er bedre om blomstene holder seg i ro og ikke vagger omkring sammen med 

piggsvinene. :-D 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

R4 Forslag på linje:  1164  Forslagstiller: Matias Holte  

 
Nåværende tekst: 
 DISSENS (Marie og Aase): Stryke «Vi vil sørge for at kommunen ikke bevilger midler til forsøk på dyr.»  
 
Forslag: 
Det går ikke an å stryke noe som ikke står i teksten! 
 
Realitet: 
Redaksjonelt 
 
Programkomiteens innstilling: dissensen anses som trukket

 
 

R5 Forslag på linje:  414  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
styrke 
 
Forslag: 
styrkes 
 
Realitet: 
skrivefeil 
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Programkomiteens innstilling: for  
 

R6 Forslag på linje:  577  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
prioriterte 
 
Forslag: 
prioritering av 
 
Realitet: 
Språklig feil 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

R7 Forslag på linje:  581  Forslagstiller: Sagene MDG  

 
Nåværende tekst: 
fraemkommelighet 
 
Forslag: 
fremkommelighet 
 
Realitet: 
skrivefeil 
 
Programkomiteens innstilling: retter til framkommelighet

 
 

R8 Forslag på linje:  641  Forslagstiller: Marina Heyerdahl, Thomas Torstensen og Arne Haabeth  

 
Nåværende tekst: 
førerløse kjøretøyer i byens kollektivtilbud... 
 
Forslag: 
selvkjørende kjøretøy i byens kollektivtilbud... 
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Realitet: 
"førerløs" er et begrep man har gått bort fra. 'Selvkjørende' blir brukt i linje 639 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

R9 Forslag på linje:  575-576  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
I utviklingen av byen (575); åpne (576) 
 
Forslag: 
strykes 
 
Realitet: 
Unødvendig 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

R10 Forslag på linje:  1178-1179  Forslagstiller: Christian Hansson  

 
Nåværende tekst: 
... være med og vedlikeholde ... 
 
Forslag: 
... være med å vedlikeholde ... 
 
Realitet: 
og/å feil 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

R11 Forslag på linje:  1259  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
en 
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Forslag: 
stryk 
 
Realitet: 
Språklig feil 
 
Programkomiteens innstilling: for  

 

R12 Forslag på linje:  1298  Forslagstiller: Christian Hansson for Ullern lokallag  

 
Nåværende tekst: 
fremretta . 
 
Forslag: 
frem. 
 
Realitet: 
Språklig feil 
 
Programkomiteens innstilling: for, rettes til fram  

 

R13 Forslag på linje:  347  Forslagstiller: Programkomiteen  

 
Nåværende tekst: 
Fritidsklubber og fritidshus samlokalisert med skolene bidrar til mindre ensomhet, og aktivisering også 

utenfor lokalene. 
 
Forslag: 
stryke ", og aktivisering også utenfor lokalene" 
 
Realitet: 
Uklart språk 
 
Programkomiteens innstilling: for  
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