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Jan Bøhler (68) 
Alna

«Jeg vil være ombudsmann for  
Oslofolk i øst og vest. Derfor jobber 
jeg for ditt nærmiljø og for å gjøre 
Oslo til en tryggere og bedre by.»

Bjørg Sandkjær (49) 
Grünerløkka

«Jeg brenner for lokaldemokrati, 
deltakende byutvikling og små  
forskjeller, i Oslo og globalt. Jeg 

kjemper for Ullevål og  
Aker sykehus.»

Espen Thygesen (30), Frogner

Nadine al-Mustafa (28), Grünerløkka

Arve O. Berntzen (45), Alna

Synne Lerhol (30), Gamle Oslo

Morten Edvardsen (39), Grünerløkka

Margaret E. Hillestad (60), Ullern

Tina Sjursen (44), Søndre Nordstrand

Tor-Erik Røberg-Larsen (70), Grorud
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VÅRE KANDIDATER
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Senterpartiet vil:  

• ●Opprettholde Ullevål sykehus og bygge nytt  
klinikkbygg på Ullevål.  

• Skrinlegge utbyggingsplanene på Gaustad.  

• Få fortgang i åpning av Aker som lokalsykehus  
for hele Groruddalen.  

• Avvikle helseforetakene og innføre folkevalgt  
styring.  

• Ha minst én legevakt i tillegg til ny  
storbylegevakt på Aker.  

• Ja til folkestyre og tillitsreform som gir  
helsearbeidere, lærere og politifolk tid til å 
gjøre jobben. 

• Sette et tak på hvor mye man må betale for 
tannlegebehandling.

JA TIL ULLEVÅL  
OG AKER SYKEHUS

 

JA TIL 
FOLKEVALGT STYRING
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TRYGG BY
bekjempe gjengkriminalitet

tilstedeværende politi
styrket beredskap

Senterpartiet vil: 

• ●Bygge opp om trygge lokalmiljøer gjennom felleskap  
og frivillighet der alle ungdommer har mulighet til en 
meningsfull fritid.  

• Opprette faste politiposter i utsatte områder og ha 
 flere operative politifolk som kjenner områdene de 
 jobber i og jobber forebyggende. 

• Opprette en gjengenhet i Kripos som går etter  
bakmennene og sørge for at politiet får økte  
ressurser til å bekjempe narkotikakriminalitet. 

• Exit-program for gjeng- og ungdomskriminelle. 

• Styrke Norges beredskap gjennom opprusting av  
tilfluktsrom, oppretting av beredskapslager  
for mat- og medisin og gå gjennom Norges  
totale beredskap. 

Senterpartiet
Oslo
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UTJAMNING, UTDANNING 
OG ARBEID FOR ALLE 

satsing på praktisk arbeid 
styrket områdesatsing

Senterpartiet vil: 

• Gi ungdom som faller ut av videregående skole praktiske  
jobber, og mulighet til å ta praksisbrev.  

• Styrke områdesatsingene i utsatte deler av byen. 

• Legge NRKs nye hovedkontor i Groruddalen for å løfte  
bydelene med størst levekårsutfordringer. 

• Gjøre det obligatorisk at alle ungdomsskoler skal  
tilby arbeidslivsfag.  

• Styrke varslervernet og kampen mot  
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.  

• Gi elever i grunnskolen og videregående et sunt skolemåltid.  

• Innføre løpende barnehageopptak. 

• Nei til EU. Ja til å utrede en bedre handelsavtale med EU enn 
EØS. 
 

MILJØMERKET

2041     Flisa Trykkeri  
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BOLIG FOR ALLE
en boligpolitikk for hele Oslo

Senterpartiet vil: 

• Ha et nedskalert regjeringskvartal, ta vare på Oslo arkitektoniske  
særpreg og sikre nok lys, luft og grøntarealer. 

• Gi flere mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom Startlån og  
tilskudd og leie til eie-ordninger.

• Bygge flere studentboliger og ikke-kommersielle utleieboliger. 
• Heve den statlige bostøtten. Pusse opp kommunale boliger, og senke 

husleien. 
• Styrke kravene til universell utforming.
• Bygge ut Åsland stasjon for å realisere flere tusen nye boliger på 

Gjersrud og Stensrud, og avlaste trafikken på E6 sør i Oslo. 
 
 

 

GRØNN BY OG GRØNN SAMFERDSEL  
en klimapolitikk for vanlige folk

Senterpartiet vil: 

• Jobbe mot nasjonalpark i Østmarka, for markaloven og at Østmarka 
skal være tilgjengelig for alle.

• Bygge et anlegg for karbonfangst på Klemetsrud som vil gi store  
utslippskutt, viktig teknologiutvikling og arbeidsplasser. 

• Prioritere samferdselstiltak i Oslo Øst for å bedre bomiljøene med  
redusert støy og luftforurensning.

• Styrke satsingen på kollektiv, særlig på tvers av bydelene og ved 
utbygging av trikken, flere avganger på bussene og en ny t-banetunell. 

• Prioritere sykkelveier i ulykkesutsatte områder.
• Ha trygge fortau, og forby el-sparkesykler fra fortau. 
• Gjøre det lettere å lade el-biler og beholde lokale el-bilfordeler, på 

samme tid som det skal være mulig å kjøre vanlige bensin- og  
dieselbiler i Oslo.
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DETTE ER  
SENTERPARTIET
Senterpartiets Oslo er grønt, inkluderende og mangfoldig med 
levende bydeler og sterke frivillige organisasjoner. Vi vil at du 
som innbygger skal tas med på beslutninger som gjelder ditt 
nærmiljø. Senterpartiet jobber for et samfunn med helse- 
tjenester, eldreomsorg, politi, skole og velferdstjenester nært 
folk. Vi vil ha færre skjema, og mer tid for offentlig ansatte til å 
levere gode tjenester. 

Kjernen i Senterpartiets utenrikspolitikk ligger i internasjonalt
samarbeid mellom suverene, demokratiske nasjonalstater og
solidaritet med mennesker i nød. Norge bør som et rikt land, gå 
foran i kampen mot fattigdom. Derfor vil vi beholde en-prosents-
målet for bistand. 

Senterpartiet ønsker et sterkt FN,
og forsvarssamarbeid gjennom NATO. Senterpartiet er mot norsk
medlemskap i EU og EØS, som flytter makt og ressurser lengre
unna folk. Vi ønsker å utrede alternativer til EØS-avtalen som
tilknytning til det europeiske markedet.

Senterpartiet vil ha et trygt samfunn med små forskjeller mellom 
folk, derfor fører vi politikk for et seriøst arbeids- og næringsliv 
der alle kan lykkes. 

 
Les mer om Senterpartiet på

www.senterpartiet.no
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10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME 
SENTERPARTIET I OSLO
1. Bevare og utvikle Ullevål sykehus og få Aker sykehus som lokalsykehus 

for Groruddalen.  

2. Opprette faste politiposter for forebygging og lokal tilstedeværelse. Vi 
vil ta bakmennene gjennom å opprette en gjengenhet i Kripos. 

3. Satse på ungdommen gjennom økt fritidstilbud, flere sommerjobber 
og å gi de som dropper ut av videregående praktiske jobber fra dag en.  

4. Gjennomgå og styrke Norge og Oslos totale beredskap. Vi må ha  
mat- og medisinlagre og sikre grunnleggende infrastruktur, som  
tilfluktsrom, objektsikring og kommunikasjon.  

5. Forby el-sparkesykler på fortau og gangveier, og gi kommunene  
reguleringsrett.  

6. Ha et nedskalert Regjeringskvartal. Dagens planer er enormt dyre  
og vil bli en vegg mot østsiden av byen.  

7. Ha bedre standard og lavere husleie i kommunale boliger,  
samt en boligbygging og byutvikling på innbyggernes  
premisser. Ikke utbyggernes.   

8. Gjøre det lettere å velge utslippsfrie transportmåter som kollektiv,  
sykkel, gange og elbil. På samme tid skal det være mulig å  
kjøre vanlige bensin- og dieselbiler i Oslo. 

9. Innføre løpende barnehageopptak og gi elever i grunnskolen og  
videregående et gratis skolemåltid.  

10. Legge NRKs nye hovedkontor ved Grorud stasjon. Det vil gi NRK en 
sentral plassering og være et kjempeløft for Groruddalen.  

Senterpartiet
Oslo


