
Marianne Borgen, SVs gruppeleder og leder av bystyrets samferdsels-
og miljøkomite

Årsmøte i
Kontaktutvalget for 

velforeninger i Oslo

To temaer: 

�Hvordan kan velforeningene bidra positivt 
innen området miljø- og samferdsel?

�Åpenhjertige meninger om velforeninger 
generelt som del av byens frivillig-sektor?

Hvordan kan velforeningene bidra 
positivt innen området miljø- og 
samferdsel?

• Utfordringer for byen framover, slik SV ser det:
1. Befolkningsvekst

2. Store klasseforskjeller/ulikheter

3. Oslo er den kommune i Norge med flest fattige 
barn

4. Manglende offentlig boligpolitikk

5. Samferdsel og miljøutfordringer



Hvordan kan velforeningene bidra 
positivt innen området miljø- og 
samferdsel?

• Utfordringer for byen framover, slik SV ser det:
1. Befolkningsvekst

2. Store klasseforskjeller/ulikheter

3. Mange fattige barn

4. Boligpolitikk

5. Samferdsel og miljøutfordringer
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Det skal tilrettelegges for

frem mot 2060 i Oslo og Akershus

• Utfordringer for byen framover, slik SV ser det:
1. Befolkningsvekst

2. Store klasseforskjeller/ulikheter

3. Mange fattige barn

4. Boligpolitikk

5. Samferdsel og miljøutfordringer

Klasseforskjeller dreper

• Dersom du er en 35-årig mann og bor øst for Akerselva i Oslo, har 
du dobbelt så stor sjanse for å dø før du fyller 70 år, som en mann 
på vestkanten. 

• Forskjellene mellom øst og vest i Oslo er like store som for hundre 
år siden.

• I Kristiania for hundre år siden hadde kvinner i indre øst 40 % 
større risiko for å dø i løpet av et år enn kvinner i byens indre vest. 
(for menn 25 prosent større i øst enn i vest)

• I dag dør 36 prosent flere menn og kvinner på østkanten enn på 
vestkanten i løpet av et år, uavhengig av hvilken alder de måtte 
ha.

• Forskerne har funnet ut at ulikheten i dødelighet er inndelt etter 
yrkesklasser.

• Bildet av Norge som et egalitært og harmonisk samfunn, er feil. 
Selv om klasseforskjellene i dødelighet er mindre blant kvinner i 
Oslo, er de like store for norske menn som for menn i England og 
Wales.



Sammenheng med yrke

• Nederst i helsetrappa er kvinnelige arbeidere, og den 
vanligste langvarige sykdommen, som er mest bundet 
til klasse, er smerter i ledd, muskler og skjelett. Dette 
er den vanligste årsaken til uføretrygd, i Norge som i 
Sverige.

• I Stortingsmelding nr.16 (2002-2003), kalt "Resept for 
et sunnere Norge", setter regjeringen søkelyset på 
forhold som bidrar til å skape helseproblemer.

• Forfatterne er overrasket over at det har vært lite 
oppmerksomhet rundt sammenhengen mellom helse 
og sosial ulikhet i Norge.

• Ifølge meldinga er det "et rettferdighetsproblem når 
mennesker med lav sosial status, få goder og få 
ressurser i tillegg er mer belastet med smerte, sykdom, 
nedsatt funksjonsevne og forkortet levealder".

• Utfordringer for byen framover, slik SV ser det:
1. Befolkningsvekst

2. Store klasseforskjeller/ulikheter

3. Mange fattige barn

4. Boligpolitikk

5. Samferdsel og miljøutfordringer

• Ett av seks barn i Oslo lever under EUs 
fattigdomsgrense

• Hele 15,6 prosent av barna i Oslo lever under EUs 
fattigdomsgrense. Hovedstaden skiller seg klart ut 
ettersom tilsvarende tall for hele Norge er 7,6 prosent. I 
noen bydeler er det 25-30 pst av barna som lever i 
fattige familier.

• Årsaken er ifølge SSB at mer enn halvparten av 
husholdningene i hovedstaden består av single, og at 
Oslo har mange innvandrere fra Asia, Afrika og Øst-
Europa. 

• Dette er grupper som er kraftig overrepresentert i 
lavinntektsgruppene. Mange av disse sliter også med å 
komme seg opp i inntekt over lang tid.

• Utfordringer for byen framover, slik SV ser det:
1. Befolkningsvekst

2. Store klasseforskjeller/ulikheter

3. Mange fattige barn

4. Boligpolitikk

5. Samferdsel og miljøutfordringer



• Boligprisene har gått gjennom taket de siste årene.

• Resultatet er at det er vanskeligere og vanskeligere for 
førstegangsetablerere å spare sammen eller låne nok 
penger til å klare å kjøpe sin første bolig.

• Årsaken er blant annet at det bygges for lite boliger og 
et skattesystem som har subsidiert og oppmuntret 
investering i bolig fremfor andre deler av norsk 
næringsliv.

• Man har overlatt dette for mye til markedet.

• Trengs tydeligere politisk styring

• Utfordringer for byen framover, slik SV ser det:
1. Befolkningsvekst

2. Store klasseforskjeller/ulikheter

3. Mange fattige barn

4. Boligpolitikk

5. Samferdsel og miljøutfordringer
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Det skal tilrettelegges for

og en tredobling av kollektivtrafikken frem mot 2060 

Det planlegges bare i Oslo for 200 000 nye innbyggere 
fram til 2030- byen vokser med  ca 15000 pr år
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Investeringer dobler kapasiteten  



Så til spørsmålene:  

�Hvordan kan velforeningene bidra positivt 
innen området miljø- og samferdsel?

�Åpenhjertige meninger om velforeninger 
generelt som del av byens frivillig-sektor? 

�Hvordan kan velforeningene bidra positivt 
innen området miljø- og samferdsel?
�Synliggjøre det som ikke fungerer

�Være nær beboerne – komme med gode, konkrete 
eksempler

�Synliggjøre det som fungerer godt

�To politiske nivåer i Oslo som kan påvirkes, både 
Bydelsutvalgene og Bystyret

�Åpenhjertige meninger om velforeninger 
generelt som del av byens frivillig-sektor? 
�Velforeninger kan være svært viktige

�Eks. skolebehovsplanen 

�Eks. Flerbrukshaller

�Lokalkunnskap gir makt

�Synliggjøre det som fungerer - de gode eks. makt

�Lokale saker er viktige for folks hverdag

�Fokus på lokale saker kan føre til økt politisk 
forståelse og bevissthet

�Kan føre til større politisk engasjement og høyere 
valgdeltakelse

Muligheter for politisk påvirkning

1. Møter med partiene i BUene og på rådhuset

2. Invitere partier eller komiteer på 
besøk/befaringer

3. Be om deputasjon på relevante saker

4. Samle underskrifter til innbyggerinitiativ

TIPS: Samle seg lokalt, flere aktører = sterkere 
påvirkningsmulighet   



Aktuelle saker

Takk for meg! 

Ta gjerne kontakt: 

Marianne.borgen@oslobystyre.no


