REFERAT FRA DIALOGMØTE MED PANELDEBATT 26. AUGUST 2015






Sted: Bjørndal grendehus, Meklenborgåsen 114
Tid: 18-21.30
Arrangør: Bjørndal Frivilligsentral (Nina Tveit, daglig leder og Dag Klingberg, styreleder) og Bjørndal
Boligsammenslutning (Ragnar Hafsøe, styreleder)
Referent: Sanja Kostovska Skaar
Til stede: Rundt 45 beboere og 16 politikere (på grunn av personlige årsaker var Sigrid Rege Gårdsvoll,
Bjørndal Moxnes og Aisha Naz Bhatti kun tilstede under enkelte saker)

BAKGRUNN
Bjørndal Boligsammenslutning og Bjørndal Frivilligsentral inviterte politiske partier i Søndre Nordstrand og Oslo til
å sende en representant fra både «bydelslisten» og «bystyrelisten» til møtet for å få innsikt i følgende:



Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals
interesser med representanter i bydelsutvalget?
Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og
byråd?

INTRO V/ NINA TVEIT, DAGLIG LEDER FOR BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL


Politikerne ble minnet om at Bjørndal i løpet av kort tid er blitt et flerkulturelt samfunn med 8000
innbyggere og at området dermed nærmer seg størrelsen på en mellomstor kommune i Norge. Det ble
påpekt at Bjørndal, i lys av befolkningsantallet, mangfoldet og en høy prosentandel barn/unge, allerede
burde vært et prioritert område med satsing på barnehager, skoler, fritidsmiljø og nabolag. Hvilket ikke er
tilfellet.



Politikerne ble orientert om at lokalbefolkningen i mange år har forsøkt demokratiske fremgangsmåter for
å øke ressursene til området for derigjennom å lykkes med å skape et trygt, aktivt og attraktivt nærmiljø
hvor folk kan trives og være stolte av å bo. Herunder: deltakelse i prosjekter som «Bjørndal enda bedre fra
2002/2003», «prosjekt Bjørndalshuset fra 2008», muntlige appeller på komitee-møter og BU-møter, samt
skriftlige høringssvar og innspill til ansatte og politikere i både Bydel Søndre Nordstrand og Oslo kommune.



Tveit uttrykte takknemlighet for driftsstøtte til Bjørndal Frivilligsentral og Bjørndal idrettsforening, samt at
kommunen endelig får på plass et fortau fra Bjørndal senter og ned til idrettsparken. Hun påpekte imidlertid
at flere tilbud og tiltak må på plass for å skape et godt bo- og oppvekstmiljø.



Politikerne ble gjort oppmerksom på at dagens finansieringssystem gjennomgående synes å fremme
særinteressene til enkeltgrupper og organisasjoner istedenfor å fremme fellesskapets interesser i et
nærmiljø. Tveit påpekte i denne forbindelse at dette ikke synes å være en god modell hvis man vil styrke
integrering og bygge opp trivsel og lokalt samhold. Tveit orienterte politikerne om at de har oppfordret
bydelen til å lage en ny fordelingsnøkkel basert på befolkningsantall og antall barn/unge i hver delbydel.
Dette for på sikt å kunne sikre en forutsigbar og positiv utvikling av Bjørndal og etablering av nye tilbud som
for eksempel juniorklubb og ungdomsklubb.



Tveit fortalte at Frivilligsentralen også har oppfordret bydelen til å få på plass en ny samarbeidsplattform
med nærmiljøsentre i hver delbydel som grunnstruktur. Gjerne utformet som en flerbrukshall for å gi rom
for både sport og kultur. Dette for å kunne utnytte eksisterende midler og sikre at samtlige områder har
lokaliteter som er store nok til å være en reell møteplass hvor lokale aktører kan samarbeide om å skape
gode tilbud for folk i alle aldre. Begge deler vil være viktig for å kunne skape gode nærmiljøer og en
velfungerende bydel.



Tveit minnet videre om at Frivilligsentralen har bedt bydelens administrasjon og politikere om å invitere
sentrale aktører fra Bjørndal og de andre delbydeler til et dialogmøte for å diskutere muligheten for å få
på plass en ny fordelingsnøkkel og en ny samarbeidsplattform. Hun påpekte at dette enda ikke har skjedd
og ba dem følge opp.



Politikerne ble minnet om at Bjørndal ligger adskilt fra de andre områdene i Søndre Nordstrand og at det
derfor er viktig at den politiske ledelsen i Søndre Nordstrand og Oslo har et «delbydel perspektiv»
fremover for å kunne ivareta lokalbefolkningens interesser. Tveit påpekte i denne forbindelse at det ikke
lenger nytter å si at Bjørndals befolkning kan dra til de andre områdene for å benytte tilbud der. For mange
barn og unge er ikke dette et reelt tilbud. Det har seg også slik at vi har behov for å bygge opp et lokalt
fellesskap i eget nærmiljø.

POLITIKERPRESENTASJON:
AP – Oslo – Gro Balas
-

65 år
1983-1987: ulike stillinger i bystyre og byråd
Hvorfor inn igjen i politikken etter 34,5 år? Hun
ønsker et maktskifte!
Fremhevet følgende som viktig:
 Innføre moderat eiendomsskatt for å
forbedre velferd og barnehageplasser. Vil
innebære at 2 av 10 må betale skatt.

Høyre – Oslo – Talat Butt
-

57 år
Stiller på både bystyre- og bydelslisten
Kjenner Bjørndal godt. Har bodd der.
Drevet mye med ledelse
I dag prosjektleder i Jernbaneverket
Fremhevet følgende som viktig:
 Barn og unge.

Krf – Oslo – Sigrid Rege Gårdsvoll
-

3. plass på bystyrelisten
Flyttet til Mortensrud nylig
Mål: gjøre Oslo til den beste byen å bo i for barn
Fremhevet følgende som viktig:
 Styrke skole og barnehage

Sp– Oslo – Aisha Naz Bhatti
-

1. kandidat på bystyrelisten
Ferdig utdannet statsviter
Begynte å jobbe for Senterpartiet. Ble spurt om
å stille som kandidat.
Bodd i Bydel Søndre Nordstrand i 33 år
Fremhevet følgende som viktig:

AP – Bydel Søndre Nordstrand – Sarah Gavlin
-

20 år.
Yngste på bydelslisten
Fremhevet følgende som viktig:
 Oslo Sør Satsingen

Høyre – Bydel Søndre Nordstrand – Arild Andersson
-

Sittet i Bydelsutvalget i 16 år
Vært leder og nestleder i Høyre
Bor på Mortensrud

Krf – Bydel Søndre Nordstrand – Sigrid Rege Gårdsvoll
-

2. plass på bydelsutvalgslisten
Se info til venstre

Sp – Bydel Søndre Nordstrand
-

Ingen representant





Mennesket i sentrum.
Ønsker mer makt lokalt.
Bedre integrering og mindre forskjeller.

SV– Oslo – Siavash Sangtarash
-

2. kandidat på bystyrelisten
Barnehagelærer
10 års erfaring fra Bydel Grünerløkka
Fremhevet følgende som viktig:
 Gratis AKS
 Flere lærere.

SV – Bydel Søndre Nordstrand – Guri Riksaasen
-

-

Venstre – Oslo – Erik B. Skei
-

8. kandidat på bystyrelisten
40 år
Barnelege
Kjenner seg igjen i Bjørndals utfordringer.
Fremhevet følgende som viktig:
 Utvikle Oslo til en grønn by
 God barndom
 Satse på skole og barnehage
 Satse på nærmiljøet.

Rødt – Oslo – Bjørnar Moxnes
-

Sitter i Bystyret
Fremhevet følgende som viktig:
 Få mindre forskjeller
 Motstander av å privatisere barnehager og
sykehjem
 Vil bevare markagrensa.
 Kortsiktig å kutte i bydelsbudsjett
 Bort med stoppeklokke i eldreomsorgen

MDG – Oslo – Shoaib Sultan
-

4. kandidat på bystyrelisten og ordførerkandidat
Bor på Bjørndal
Fremhevet følgende som viktig:
 Løfte kollektivtilbudet

Inneværende periode har hun vært i kultur- og
oppvekstkomiteen.
Lært at det er viktig å være politiker for hele
bydelen. (Det er faktisk ikke slik at man kan ha
en politiker fra hver delbydel)
Hun har sett at forholdene i bydelen er blitt
dårligere
Fremhevet følgende som viktig:
 innføre sosial eiendomsskatt

Venstre – Bydel Søndre Nordstrand – John Bjørnøy
-

-

Bodd på Bjørndal siden 1990
Sittet i bydelsutvalget i 20 år
Har sittet i ulike komiteer
Forsøkt å fremme Bjørndals interesser. Påpekte
at det har vært vanskelig ettersom
Arbeiderpartiet har hatt makten og valgt å
prioritere Holmlia.
Fremhevet følgende som viktig:
 Grønne verdier
 Nei til eiendomsskatt

Rødt – Bydel Søndre Nordstrand – Florus Groentjes
-

38 år
Bor på Holmlia
1. kandidat på bydelsutvalgslisten
Skal være folkevalgt for hele bydelen
Jobber i barnehage

MDG – Bydel Søndre Nordstrand – Lillian Bredal
-

Helt avgjørende å komme inn i bydelsutvalget for
å påvirke utviklingen i Søndre Nordstrand
Fremhevet følgende som viktig:
 Styrke kollektivtilbudene
 Flere og bedre sykkelstier
 Nærmiljøsentraler
 Eiendomsskatt

FrP – Oslo – Tommy Skjervold
-

3. kandidat på bystyrelisten
Gruppeleder i Østensjø bydel
Sitter ikke i bystyret enda, men ønsker å ta våre
bekymringer videre
Fremhevet følgende som viktig:
 Mot eiendomsskatt (mener at Oslo har
god økonomi)

FrP – Bydel Søndre Nordstrand – Anne-Helen Hjelmerud
-

1. kandidat til bydelslisten
Bor på Mortensrud
Sittet i bydelsutvalget i mange år. Fornøyd med at
det er få konflikter blant BU-politikerne.
Fremhevet følgende som viktig:
 Styrke kollektivtilbudene
 Flere og bedre sykkelstier
 Nærmiljøsentraler
 Eiendomsskatt

Sak 1: «Hvordan øke de økonomiske rammene for å sikre at barnehager og skoler kan gi barn som
strever faglig, sosialt og/eller med norsk språk den hjelpen de trenger?»
Bakgrunn for spørsmål:
I løpet av de siste 6 årene har Frivilligsentralen vært i dialog med foreldre og ansatte i Bjørndals barnehager og
skoler. De har sett at den økonomiske situasjonen til barnehagene ikke gjør det mulig å etablere nødvendige
hjelpetiltak til barn som strever med å mestre norsk språk, som har atferdsproblemer eller som har behov for ekstra
oppfølging frem mot skolestart. Mange barn ender med å starte på skolen med store utfordringer og dårlige
forutsetninger for å henge med i videre utdanningsforløp.
Det synes å være starten på en nedadgående spiral som forsterkes ved at skolene heller ikke har en økonomisk
situasjon som gir rom for gode hjelpetiltak. I 2014 ble ressursfordelingsmodellen for Oslos grunnskoler evaluert av
Deloitte. Bydelsadministrasjonens høringssvar var urovekkende. Ut fra ordlyden skulle man tro at bydelens barn og
unge var godt i varetatt. Dette var langt fra virkeligheten på Bjørndal skole. Skolen opplevde den gang høy mobilitet,
hvilket gjorde det enda vanskeligere å opprettholde hjelpe- og støtte tiltak til barn/unge som strevde faglig, sosialt
eller språklig. Samtlige hjelpetiltak var på det tidspunktet delfinansiert av høy elevsats. Tap av elever førte til enda
færre hjelpetiltak.
En foreldregruppe utformet høringssvar etter at evalueringen av ressursfordelingsmodellen ble lagt frem.
Gruppen var enig i mange av Deloittes forslag, men påpekte følgende:
-

-

Bekymring og vantro over at byrådet hadde vedtatt at kriteriet for særskilt norskopplæring ikke skulle
evalueres. På Bjørndal skole visste man på det tidspunktet at hvis man fordelte antall timer på antall barn
med vedtak ville hver elev fått en hjelp på i underkant av 20min pr. uke.
Ønske om innføring av en ny «integreringspott» istedenfor enkeltvedtak med nok midler til å gi både
språklig, kulturell og sosial hjelp.
Oppfordring om å høyne basisbeløpet og redusere elevsatsen for å skape stabilitet
Oppfordring om å la barnevern være en utløsende faktor for økt støtte
Oppfordring om å lage en særskilt kompensasjonsordning til skoler med stor mobilitet for å stoppe en
nedadgående spiral

Svar fra politikerne:
AP – Oslo – Gro Balas
-

-

Påpekte følgende særtrekk ved Søndre
Nordstrand: 30% av befolkningen er under 20 år.
Samlet sett flere med flerkulturell bakgrunn.
Behov for å skape stabilitet.
Det må komme mer penger til barnehager.

AP – Bydel Søndre Nordstrand – Sarah Gavlin
-

Påpekte at barnevernet i Søndre Nordstrand er
en stor utfordring.
Behov for tverrfaglig samarbeid mellom skole,
AKS og barnehager
Satse på å bedre språkopplæringen til barn i

-

Innføre gratis kjernetid.
Bedre lærertetthet.
Forsøk på Tøyen med gratis AKS. Viktig tiltak for
å lære språk og sosial kompetanse.
I dag: 50% av barn under 3 år går ikke i
barnehage.

Høyre – Oslo – Talat Butt
-

-

Oslo Høyre går til valg med «skole» som fanesak.
Påpekte at svært mange foreldre og barn er
godt fornøyd med Oslos barnehager og skoler.
Vil øke kvaliteten i barnehager, da mange barn
ikke kan norsk når de begynner på skolen.
Påpekte at barnehager primært er for lek, men
også læring for å vekke nysgjerrigheten hos
barna.
Sikre at ansatte i barnehagene behersker godt
norsk.
Ønsker å gjøre skolen til Europas beste.

Krf – Oslo – Sigrid Rege Gårdsvoll

-

barnehagene.
Bedre språkopplæring av ansatte i barnehagen.
Vil øke rammene til barnehager og skoler for å gi
rom for bruk av vikarer
Oslo Sør-satsingen forlenges med 10 år til. Sikre
flere midler til bydelen.

Høyre – Bydel Søndre Nordstrand – Arild Andersson
-

Oslo Høyre-skolen: løfter de svakeste og
utfordrer de sterke.
Systematisk systemløft.
Påpekte at 589 hadde søkt om barnehageplass
og at dette var 90 flere søkere enn i fjor.
Alle som har søkt har fått barnehageplass (de
med lovfestet rett).

Krf – Bydel Søndre Nordstrand – Sigrid Rege Gårdsvoll
-

Se info til venstre

Barnehagene:
- Flere pedagoger
- Bedre språkopplæring av de ansatte
- Utvidet kjernetid, men sikre frivillig bruk av
tilbudet
- Styrke språkopplæringen
Skolene:
- Mindre klasser.
- Tidligere innsats og tettere oppfølging.
- Anti-mobbe strategi og mobbeombud

Sp– Oslo – Aisha Naz Bhatti
-

-

-

Påpekte at ingen snakker om segregering selv
om Oslo har skoler hvor over 70% av elevene
har minoritetsbakgrunn.
Påpekte at det er noe som ikke fungerer når
57% av barn som er født i Norge, har behov for
særskilt norskopplæring.
Ja til gratis kjernetid og AKS.
Bedre sammensetting.
Ønsker å bevare ressursfordeling pr. elev pr.
vedtak.

Sp – Bydel Søndre Nordstrand
-

Ingen representant

SV– Oslo – Siavash Sangtarash
-

-

Skoler og barnehager handler om tilpasset
opplæring.
Opplevd kutt etter kutt.
Påpekte at det finnes en bemanningsnorm, men
kan ikke innkalle vikar i barnehager.
Lærerne trenger ikke detaljstyring. Feil at
lærerne tvinges til å bruke metoder som
kommunen har bestemt.
Viktig med gratis halvdagsplass på AKS.

Venstre – Oslo – Erik B. Skei
-

Barnehager er viktig.
Enig i gratis kjernetid.
Vil i tillegg fjerne kontantstøtten fordi det er en
fattigdomsfelle.
Ovennevnte momenter vil øke deltakelsen i
barnehagene og sikre tidlig språkopplæring.
Vil prioritere bydelsøkonomi.
I mot bussing av skolebarn.

Rødt – Oslo – Bjørnar Moxnes
-

Trengs mer penger til barnehager.
I dag: mange ansatte på dispensasjon.
Sikre 1 styrer i hver barnehage.
Gratis kjernetid så tidlig som mulig.
Tidstyver i skolen – alle ekstra prøvene.
Skolen bør få flere poeng pr. klasse og ikke pr.
elev.
Dumt å selge barnehager. De ansatte mister sin
pensjonsordning.

MDG – Oslo – Shoaib Sultan
-

-

Gratis kjernetid
Gode utearealer
Hvis privatisering av barnehager, skal overskudd
gå til å oppgradere barnehagen og ikke som
profitt.
Grunnfinansieringen til skolen må endres.
Elever med begrenset norskopplæring må få
ekstra opplæring og tilpasset norskopplæring.
Sosialfaglige personer bør inn i skolen.
Økt lærertetthet.
Max 20 elever pr. klasse

SV – Bydel Søndre Nordstrand – Guri Riksaasen
-

-

Møter elever hver dag som ikke er løftet.
Oslo Sør-satsingen er det eneste som har gitt
håp.
Opplevd kutt hvert år. Bydelen er lagt under
administrativ kontroll p.g.a underskudd, men
underskudd skyldes at bydelen ivaretar
lovfestede rettigheter.
For å lovfeste gratis kjernetid.
Påpeker vedlikeholdsutfordringer i
barnehagene. Behov for å satse slik at ansatte
har lyst til å jobbe der.

Venstre – Bydel Søndre Nordstrand – John Bjørnøy
-

Bussing av elever er ingen løsning.
Ønsker å få flere flerkulturelle barn til å bruke
barnehagen ved å fjerne kontantstøtten.
For språktesting før skolestart.
Støtter endring av ressursfordelingsmodellen.
Vil kjempe for å opprettholde Oslo-Sør
satsingen.

Rødt – Bydel Søndre Nordstrand – Florus Groentjes
-

-

Blir verre for hver dag i barnehagene p.g.a
innsparinger.
Vil ha gratis barnehage og AKS
Ønsker barna tidlig inn i barnehagene. Styrke
norsk språk, men uten at de mister eget
morsmål.
Lek er læring! Mener at skolefag ikke har noe å
gjøre i barnehagen.
Skolen: kartleggingsprøver er en stressfaktor for
elever og lærere.

MDG – Bydel Søndre Nordstrand – Lillian Bredal
Barnehager:
- Ikke noe i mot private barnehager, men
privatisering av kommunale. Dette stresser
voksne og barn.
- Viktig med gratis kjernetid og AKS.
Skoler:
- 1 av problemene er at særskilt norskopplæring
handler om noe annet. Skolen bruker det for å få
flere penger.
- Lærerne bør bruke mer tid med elevene.

FrP – Oslo – Tommy Skjervold
-

-

-

-

Integrering koster.
Oslo-skolen fungerer bra. Gir høyre kred for det.
Barn med minoritetsbakgrunn som begynner på
skolen bør kunne like mye norsk som de med
norsk bakgrunn.
Kontantstøtte – en hemsko som hemmer
integrering ved at barna ikke begynner i
barnehage.
Oslo Sør-satsingen bør fortsette og prioriteres
opp. (I dag får Groruddalssatsingen mer
oppmerksomhet).
Flere barnehager.
Ikke bruke penger på annet enn innbyggernes
behov.

FrP – Bydel Søndre Nordstrand – Anne-Helen Hjelmerud
-

-

Foreldre til innvandrerbarn er redd for å møte
opp på foreldremøte fordi de snakker dårlig
norsk.
Ønsker lavterskeltilbud til foreldre som ikke
forstår norsk for å hjelpe dem inn på møtene.
Hvis foreldre engasjerer seg går integreringen
bedre.

Sak 2: «Hvordan skaffe midler til å bygge og drive en kultur- og idrettspark med nærmiljøsenter,
flerbrukshall, juniorklubb og ungdomsklubb?»
Bakgrunnsinformasjon:
Lokalbefolkningen har gjort følgende erfaringer som ledet frem mot ovennevnte innspill:
 I 2007-2008 søkte BBS om midler fra Oslo Sør-satsingen til å bygge «Bjørndalshuset». De fikk midler til et
forprosjekt og utformet en arkitekttegning. Det ble ikke gitt investeringsmidler til å få bygget huset.


I 2012 fikk ikke Frivilligsentralene Oslo-sør midler til å fullfinansiere et «Foreldreengasjement-prosjekt», men
midler til å igangsette en foreldredreven juniorklubb som i realiteten utgjorde en mindre del av prosjektet. I
søknaden påpekte sentralen at dette ville være et midlertidig tilbud i påvente av at bydelen reetablerer et
tilbud med betalt personell. Siden den gang har støtten blitt redusert uten at det har kommet et tilbud i regi
av Søndre Nordstrand.



I lys av bydelens stadig dårligere økonomi har BBS, Frivilligsentralen og idrettsforeningen kommet frem til at
alle gode krefter i lokalmiljøets grupper og organisasjoner bør samlokaliseres. De har derfor foreslått å
utvikle idrettsparken til å bli en felles møteplass for kultur og sport. I parken er det ønskelig med et
nærmiljøsenter, en flerbrukshall, en juniorklubb og en ungdomsklubb.



Ovennevnte struktur vil sikre maksimale drifts- og samarbeidsmuligheter. Tilbudet vil koste mellom 10-30
millioner å få bygget avhengig av innhold og utforming. Estimert driftskostnad vil ligge rundt 3. millioner pr.
år med et team på 4 ansatte.

Lokalbefolkningen har følgende ideer til hvordan man kan lykkes med å skaffe midler til bygging og drift:


Nybygg må finansieres ved at Oslo Sør Satsingen forlenges og utvides med en områdesatsing tilsvarende
den man har hatt i Groruddalen.



Driftsmidler kan fremskaffes på følgende måter:
o Refordeling av eksisterende midler i bydelens ordinære budsjett. Ny fordelingsnøkkel basert på
befolkningsstatistikk tilsvarende Nittedal Kommune (antall beboere, antall barn/unge osv.).
o

Øke bydelens økonomi ved f.eks å redusere «Helse- og velferdsetatens» tilskudd til frivillige og
ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren. Situasjonen i dag er som følger:

- Bydelen avsatte på eget initiativ 620.000,- fra eget budsjett i 2015 til frivillighetsarbeid i bydelen.
- HEV fordelte i 2015 et tilskudd på totalt 112 millioner til frivillige og ideelle organisasjoner innen
helse og sosialsektoren, med en forutsetning om at deres tiltak må berøre 2 eller flere bydeler.
– Tveit stilte seg undrende til at politisk ledelse i Oslo Kommune har satt av en pott på 112 millioner
til samarbeidsprosjekter mellom 2 eller flere bydeler, mens bydelene ikke får direkte tilskudd. Dette
ettersom hver delbydel i Søndre Nordstrand er på størrelse med en mellomstor kommune i Norge.
Hun påpekte at dersom en kommune på Sørlandet hadde foreslått å bruke 112 millioner på
samarbeidsprosjekter med nærliggende kommuner i stedenfor å satse på utvikling av eget nærmiljø,
ville man aldri fått gehør.
o

Innføring av nærmiljøskatt: Beboerne i Søndre Nordstrand (og Oslos øvrige bydeler) betaler
nærmiljøskatt. Inntekten går direkte til drift av lokaltilbud i egen delbydel.

Svar fra politikerne:
AP – Oslo – Gro Balas
-

-

Veksten i Oslo tilsvarer 2 klasserom i uken.
Handler om pengene man har og ikke har.
Bydelene har fått færre midler og oppgaver.
Bydelen får penger til de lovfestede oppgavene,
men ingen midler til oppgaver som ikke er
lovfestet.
Skal vi få til det Nina etterspør, så må vi ha flere
midler.

Høyre – Oslo – Talat Butt
-

Nei til ny boligskatt. Ønsker ikke nye skatter.
Er for å etablere nytt kulturhus, men hvor det
blir plassert må diskuteres.
Tomter på Bjørndal – har vi det?

Sp– Oslo – Aisha Naz Bhatti
-

For å lykkes trenger vi representanter fra
bydelen inn i bystyret.
Behov for mer makt og penger til bydelen.

SV– Oslo – Siavash Sangtarash
-

Byen trenger mer penger.
Sosial eiendomsskatt vil hjelpe noe, men ikke
mye.
Sosial eiendomsskatt vil gi mer rom.

AP – Bydel Søndre Nordstrand – Sarah Gavlin
-

Bydelen går i minus.
Oslo Sør-midlene er det eneste som får bydelen
til å gå rundt.
Tilbud for de unge må vi ha.
Åpne skoler på kveldstid for å ha aktiviteter for
barn og voksne.

Høyre – Bydel Søndre Nordstrand – Arild Andersson
-

-

Bjørndal idrettsforeningen har fått midler, men
deres forslag til ny hall ble nedstemt p.g.a var
for stort.
Anbefaler Bjørndal å gå til byrådet,
bymiljøetaten som Mortensrud har gjort.
Påpekte at de har lykkes med å få sikret seg ny
flerbrukshall.

Sp – Bydel Søndre Nordstrand
-

Ingen representant

SV – Bydel Søndre Nordstrand – Guri Riksaasen
-

-

Enig i at fordelingssystemet er horribelt.
Påpeker at det er feil at byrådet har avsatt
frivillighetsmidler til bydelen. Dette er noe BU
selv har bestemt.
Slåss om penger til haller!
Sosial eiendomsskatt er den eneste måten å få
penger til det tilbudet Bjørndal ønsker seg.
«Alle kulturhus må ikke ligge i Bjørvika»

Venstre – Oslo – Erik B. Skei
-

Feilaktig debatt.
Oslo trenger mer penger, men har sunn
økonomi.
Vi bruker 7 millioner på idrett.
Oslo investerer mye i skoler og idrett.
Øke bydelsbudsjettet.
Oslo Sør-satsingen må fortsette.
Vil se på delbydelene.

Rødt – Oslo – Bjørnar Moxnes
-

Effektiviseringsutdraget heter det som fører til
minus.
Store investeringer må gjøres.
Uenig i at Oslo har en sunn økonomi.
Må øke inntektsnivået.
Anbudssystemet i Oslo kommune er ineffektivt
og bør avvikles. Gode tjenester bør være i
kommunenes regi.

MDG – Oslo – Shoaib Sultan
-

-

Opptatt av å tenke nytt.
Eiendomsskatt vil gi mer penger.
Ungdomsklubb som eies av et borettslag?
Har tidligere foreslått å bygge Nærmiljøsentere
gjennom et spleiselag mellom OBOS, husbanken,
Kommunen og bydelen. Ble for komplisert.
Nærmiljøsentere vil styrke bydelen. Være et
sted hvor folk med ulik bakgrunn treffes.

FrP – Oslo – Tommy Skjervold
-

Kultur- og idrettshall.
Hvis han blir valgt: vil gjerne ta initiativ til
tverrpolitiske møte med byråd og bystyre for å
se hvordan dette kan løses.

Venstre – Bydel Søndre Nordstrand – John Bjørnøy
-

-

Viser til partiprogram.
Enig med SV om kulturhus.
Kjempet for Bjørndalshuset, men midlene gikk til
Holmlia og Mortensrud. (Viser til at
Arbeiderpartiet har makten og prioriterte dette).
Vil jobbe for at Oslo Sør-satsingen fortsetter.
Bjørndalshuset må komme på plass, men må ha
folk som ønske dette.

Rødt – Bydel Søndre Nordstrand – Florus Groentjes
-

Bedre bydelsøkonomi – hans valgsak.
Budsjettet sprenges – lei av å gå i minus.
Tullete at Frivilligsentralen er avhengig av Oslo
Sør-satsingen. Sentraler er et tiltak som gjør at
bydelen er et god sted å bo i og bør legges inn i
det ordinære budsjettet.

MDG – Bydel Søndre Nordstrand – Lillian Bredal
-

Snakk om politisk vilje.
Før satset man på ungdomsklubber.
Vil styrke bydelsbudsjettene. Flytte pengene hit
og la dem bestemme selv.
Penger til ungdomsklubber og idrettshaller er
avhengig av politiske vilje.

FrP – Bydel Søndre Nordstrand – Anne-Helen Hjelmerud
-

-

Oppfordret Bjørndal til å etablere en
ungdomsklubb lignende BUSH.
BUSH (ungdomsklubben på Holmlia) – et
samarbeidsprosjekt hvor 6 borettslag bidrar med
delvis finansiering + får 3,8 millioner fra Oslo
kommune via bydelens budsjett.
BUSH bidrar til integrering på Holmlia.
Blide og optimistiske ungdommer.
Foreldrekvelder der foreldre blir trukket inn.

Sak 3: «Vi spør dere: hvordan sikre at grøntarealer og turmuligheter i nærmiljøet vårt ivaretas og
hvordan utvikle et godt gang- og sykkelnettverk for dem som vil leve grønt?»
Bakgrunn for spørsmål:


Bjørndal omtales av lokalbefolkningen som en «grønn perle i Oslo». Grøntarealene er en viktig del av vår
lokale identitet og derfor sentral i Bjørndals nye logo. I forbindelse med Follo-banen og utbyggingen av
Gjersrud-Stensrud ser vi behovet for å bevare denne attraktive siden ved vårt nærmiljø. Vi har også mange

sykkelentusiaster som gjerne skulle hatt en tryggere ferdsel til og fra jobb. I dag er sykkelveien delt opp og
stopper mange ganger brått opp slik at syklister blir utsatt for farlige trafikksituasjoner.

Svar fra politikerne:
AP – Oslo – Gro Balas
-

Denne byen vokser og transport vokser.
Oslo har 300 av 365 dager med helseskadelig
luft.
Det er ikke nok å sette inn sykler. Vil ha
biodrivstoff og flere el-bilstasjoner.
I mot aktivitetssoner i marka.
Inn for å bevare deler av Østmarka.
Trenger bedre utredning av Sørmarka.

Høyre – Oslo – Talat Butt
-

Få flere til å bruke sykler.
Sørge for at sykkelstier bygges i bydelene.
Høyre har foreslått: turvei rundt Stensrudvannet
etter mønster fra Sognsvann. Inkl. toalettilbud,
badeplasser osv.

AP – Bydel Søndre Nordstrand – Sarah Gavlin
-

Høyre – Bydel Søndre Nordstrand – Arild Andersson
-

SV– Oslo – Siavash Sangtarash
-

Uenig med Venstre
Aktivitetssoner er et konstruert begrep.

Venstre – Oslo – Erik B. Skei
-

Kommunikasjon med nærmiljøet er cluet.
Boligsammenslutningen (BBS) har gode forslag.
Gjersrud/Stensrud – må finne gode løsninger.
Gode sykkelstier må bygges flere av.
Satse på urbant landbruk.
Dialog er uhyre viktig for å få dette til.

Rødt – Oslo – Bjørnar Moxnes
-

Bystyre-nivå
Vil ikke ha noe av at man spiser av marka.
Ansvar for å tenke hva skal bli transportmidler.

Bydelen vokser.
Hauketo sprengt.
Direkte avganger fra Bjørndal.
Flere boliger, men bevare marka.
Båtlinjer mot Hvervenbukta.
Flere toaletter utendørs ved grøntarealer.
God belysning i turstiene.

Kollektivfelt fra Åsland til Manglerud.
Bygging av Follo-banen. Foreslått å heve
terrenget 30m og lage nytt Åslandkryss.
Follo-banen – ødeleggelser – Maurtu og Holstad
går må legges ned.
Follo-utbygging – skader den grønne perlen til
venstre ved å tillate masser fra Follo-banen.

SV – Bydel Søndre Nordstrand – Guri Riksaasen
-

Problemet er kollektivtrafikken.
Vil skrinlegge E18 som vil koste 40 milliarder
Vil ikke ha flere biler mot sentrum.
Bjørndal vil få renere luft med Follo-banen.
Ønsker dialog om Bjørndal
Bysykler i bydelen – fra borettslag til
kollektivtrafikk.

Venstre – Bydel Søndre Nordstrand – John Bjørnøy
-

Jobbe for å få mest mulig kollektivtrafikk.
Få bort biltrafikken.
Begge sykkelveier mot sentrum, men også i
bydelen.
Båtforbindelse mot sentrum bør utbygges.
Kollektivtransport Gjersrud/Stensrud.
T-bane fra Mortensrud.
Legge til rette for friidrettsanlegg på Grønmo.
Går fint å ha det ved markagrensa.

Rødt – Bydel Søndre Nordstrand – Florus Groentjes
-

Grønliåsen og Oldtidsstien er fantastiske
områder som må bevares.
Gjersrud og Åsland – Follobanen har ødelagt

-

Først må det skapes en god plan for Åsland.
Gjennom Hauketo.
Alle gartnere i Oslo Kommune med fagkunnskap
ble sparket. Det må bygges opp.

MDG – Oslo – Shoaib Sultan
-

Bygge sykkelveier til byen.
Jobbe for at sykkeltraseer blir gjennomført.
Kartlegge stier for at de ikke gror igjen.
Bymiljøetaten må gjøre jobben sin. Mye er satt
ut til ISS.
Ivareta mangfold.
Kort vei til marka. Ikke gjennom idrettsanlegg.
Kvaliteten er dårlig på sykkelveien på de
kommunale veiene.

FrP – Oslo – Tommy Skjervold
-

Vanskelig å svare på.
Kjenner ikke til hva dere er opptatt av.
Et godt trafikktilbud uten å ødelegge
grøntarealer.
Mindre stier legges ned for å få på plass
Åslandkrysset. Dette styres av Follo-banen.

-

mye.
Det bør etableres en besøksgård på Bjørndal ala
Søndre Ås gård på Holmlia. Bra for ungdom og
barn.

MDG – Bydel Søndre Nordstrand – Lillian Bredal
-

For faktisk å gjøre Bjørndal til en grønn perle.
Stier og lysløyper må oppgraderes, samt
grøntareal for øvrig.
Grønliåsen er noe av det mest verdifulle i
bydelen. Må bevare tilgjengelighet.

FrP – Bydel Søndre Nordstrand – Anne-Helen Hjelmerud
-

Sitter i byutviklingskomiteen.
Laget trafikkplan.
Bjørndal er blitt ivaretatt.
Viktig å ikke ha måltall på nye boliger, men
bomiljøer med grøntarealer nær husene.
Grønliåsen må bevares.

Sak 4: «Hva foreslår dere som løsning for beredskapsveg på Bjørndal?»
Bakgrunn for spørsmål:
Vi ser behovet for en alternativ innfartsveg til Bjørndal. Slimeveien er i dag eneste vegen inn til området og eneste
veien ut av området. Lokalbefolkningen opplever store utfordringer om vinteren. Vegen blir ofte stengt i flere timer
når bilder og busser står på kryss og tvers i Slimeveien. Oppstår en nødsituasjon er Bjørndal kun tilgjengelig med
luftbårne fartøy. Det kan ikke fortsette.

Svar fra politikerne:
AP – Oslo – Gro Balas
-

Denne bydelen har lengst vei til sykehus.
Bydelsutvalget er enige.
Reforhandle Oslopakke 3 – frigjøre penger til å
bygge ut vei

Høyre – Oslo – Talat Butt
-

AP – Bydel Søndre Nordstrand – Sarah Gavlin
-

AP støtter Venstre
Trafikk-plan
Vei mot sør til E6.

Høyre – Bydel Søndre Nordstrand – Arild Andersson
-

Buss
Ny vei via Seterbråten
Jernbaneverket har gjort en feil og må bygge
Åslandkryss og dermed beredskapsvei mot sør.

SV– Oslo – Siavash Sangtarash
-

Se på forslaget til Venstre.
Må finne en løsning.

Venstre – Oslo – Erik B. Skei
-

Interessant at det foregår med annen
virksomhet og utbygging.

SV – Bydel Søndre Nordstrand – Guri Riksaasen
-

Venstre – Bydel Søndre Nordstrand – John Bjørnøy
-

Rødt – Oslo – Bjørnar Moxnes
-

-

-

Ikke fått et politisk svar når de har sendt inn
spørsmål til bystyret.
Foreslår å forlenge Bjørnåsveien + få en vei til
Hauketo.

FrP – Oslo – Tommy Skjervold
-

Det foreligger en plan for 2030, men veien bør
fremskyndes.
Få oppgradert Slimeveien først.

Jobbet med dette i 20 år.
Gale Mathias.
Opprinnelig plan fra Seterbråten via gården til
Ljabruveien.
Bygge egen vei for kollektivtrafikk parallelt med
Ljabruveien.

Rødt – Bydel Søndre Nordstrand – Florus Groentjes
-

MDG – Oslo – Shoaib Sultan

Ikke avgjøres på bydelsnivå.
Bussene som er det største problemet.

De som bor på Bjørndal har de beste løsningene.
Hvis vei sørover, må få bom. Ikke en god løsning.
Ender ofte med at bom fjernes etter noen år. Vil
da bli mer trafikk i nærområdet.
Foreslår parallell vei med Slimeveien.

MDG – Bydel Søndre Nordstrand – Lillian Bredal
-

Fagetaten må utrede saken.
Tenker: mindre trafikk vil gi tryggere vei. Satse på
sykkel.

FrP – Bydel Søndre Nordstrand – Anne-Helen Hjelmerud
-

Ikke enkelt å løse.
Snakket om dette i bydelsutvalget og komiteen
uten å finne en løsning.
Foreslått vei forbi gården og mot Ljabruveien.
Legge en alternativ vei sørover har ikke blitt
diskutert før.

Sak 5: «Hvordan skape et godt kollektivtilbud som sikrer rask og trygg ferdsel til/fra Bjørndal?»
Bakgrunn for spørsmål:
Vi ser behov for å styrke kollektivtilbudet slik at Bjørndal blir et attraktivt sted å bo og jobbe. Per i dag vet vi at
skoler og barnehager har problemer med å rekruttere kvalifiserte ansatte som følge av et dårlig kollektivtilbud. Det
går ikke kollektivtrafikk til Seterbråten. I rushtiden blir man ofte stående i kø på veg med buss til Hauketo for å ta
tog. 71E bussen, ekspress til sentrum, går i dag oftere på grunn av bygging på t-banen. Dette har gjort tilbudet til
sentrum bedre, men også her står man ofte fast i rushet.

Svar fra politikerne:
FrP – Oslo – Tommy Skjervold
-

T-baneløsning.
Påpeker at andre blir prioritert som f.eks Follo,
Sentrum.

MDG – Oslo – Shoaib Sultan
-

Trikk fra Hauketo og opp til Bjørndal.
E18 penger bør brukes til kollektivtrafikk.
Sykkelparkering på Hauketo og Mortensrud.
Kollektivfelt på E6.

Rødt – Oslo – Bjørnar Moxnes
-

-

Reforhandle Oslo-pakke 3.
Gjersrud/Stensrud må brukes som brekkstang.
Ønsker 10min bussavganger døgnet rundt.

SV– Oslo – Siavash Sangtarash
-

-

-

-

AP – Oslo – Gro Balas
-

2 ting som er viktig: reforhandle Oslo-pakke 3
og lage gode planer for områder der det er
befolkningsvekst og dårlig kollektivtilbud.

Ønsker å doble t-baneavgangene fra
Mortensrud.
T-bane til Bjørndal/Åsland/Hauketo
Båtvei til Oslo
Flere innfartsparkeringer.

SV – Bydel Søndre Nordstrand – Guri Riksaasen

-

Ønsker å lage skinnegående transport til Åsland.
Bjørndal må ses i denne sammenheng.
Har ikke landet på dette, men må bli
skinnegående.

Vil ha bilfritt sentrum. Bare gående, syklister og
beredskapskjøretøy. Vil slippe store lastebiler
ved å ha en felles terminal for varelevering.

Venstre – Bydel Søndre Nordstrand – John Bjørnøy

-

-

Flere busser.
Kollektivtilbud innad i bydelen.
Færre bussbytter.

Rødt – Bydel Søndre Nordstrand – Florus Groentjes

-

Høyre – Oslo – Talat Butt

Støtter Bjørndals eget forslag som er lagt frem i
en rapport.
Buss til Hauketo med kollektivfelt.

MDG – Bydel Søndre Nordstrand – Lillian Bredal

-

Venstre – Oslo – Erik B. Skei
-

FrP – Bydel Søndre Nordstrand – Anne-Helen Hjelmerud

Flere tog. Flere busser.
Det er fullt av busser i sentrum. Det er ikke plass
til flere busser.
Trenger ny tunell gjennom sentrum for å kjøre
flere tog.
Vi er nødt til å gjøre prioriteringer – ut med
bilder og inn med kollektivsatsing.

Høyre – Bydel Søndre Nordstrand – Arild Andersson
-

Forlenge t-bane fra Mortensrud til Bjørndal og
Stensrud.
Kollektivfelt fra Hauketo til Klemetsrud.

AP – Bydel Søndre Nordstrand – Sarah Gavlin
-

Vil bygge gangveier og sykkelveier i bydelen og
ut mot sentrum.
Direkte avganger til sentrum og på kryss og
tvers.
Etablere blå ringer.
Forlenge t-banelinjen til Bjørndal.

