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Bydelsreform 2015 
Den norske Formannskapsloven av 1837 var det første lovverk i verden for lokaldemokrati. Det 
ga Norge en sterk og effektiv desentralisert styreform.  Lokalt selvstyre har preget 
samfunnsutviklingen i vårt land.  

For Arbeiderpartiet har det alltid vært et viktig prinsipp at beslutninger om velferdstilbudet skal 
tas så nær innbyggerne som mulig. Et prinsipp bygget på kunnskap og erfaringer.  

Dagens utfordring i Oslo kommune er uoversiktlige kommunale systemer og organiseringer med 
omfattende byråkrati. Ansvaret for ulike oppgaver er splittet opp, slik at det er vanskelig å vite 
hvem som har ansvar for hva. Tilsvarende forhold finner vi også i bydelene. Oslos bydeler er 
forskjellige både i befolkningsstruktur, levekår, beliggenhet, friluftsmuligheter og andre faktorer. 
Når viktige oppgaver sentraliseres, mister bydelene muligheter til å finne gode og fleksible 
løsninger tilpasset situasjon og befolkningen i egen bydel. Bydelenes folkevalgte organer må få 
anledning til å finne de løsninger de selv mener er best for bydelens innbyggere.  

Det er avgjørende for lokaldemokratiets framtid å få på plass en reform som styrker 
lokaldemokratiet i bydelene. Dette vil tydeliggjøre ansvaret for avgjørelser og tjenesteytingen i 
byen og i bydelene.  

 Dette arbeidet skal gjennomføres i tråd med Samarbeidsavtalen.  

 

1. Bydelenes status og posisjon 

1.1. Navneendring: Bydelsstyrer 

Vi ønsker at Bydelsutvalgene skal være kraftfulle og demokratiske organer.  

For å understreke at Bydelsutvalgene skal være reelle demokratiske organ er det derfor naturlig 
å kalle dem Bydelsstyrer.  

Bydelsstyrene bør ledes av Bydelsordførere. 

Bydelsordførere bør være ledere på heltid. 

Det settes av et beløp til Bydelsstyrene, som kan brukes til ytterligere frikjøp av Bydelsstyrenes 
medlemmer. Frikjøpene skal utvides i tråd med oppgavene, slik at våre folkevalgte har kapasitet 
til å gjøre en god jobb som folkevalgt.  

2. Bydelsstyrenes saksbehandling 

2.1. Bydelene har noe ulik praksis i behandlingen av organisasjonsendringer og andre 
strukturelle spørsmål knyttet til bydelsutvalgets arbeid. Ofte legger Bydelsdirektøren fram saker 
der utvalget kun inviteres til å ta saken til orientering fordi ansvaret ligger hos direktøren. 
Bydelsreglementet sier lite om Bydelsdirektørens oppgaver utover ansvar for enkeltvedtak og 
saker delegert fra bystyret/byrådet til direktøren. Her er det nødvendig med enkelte 
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presiseringer i reglementet. Ikke minst kan det være viktig å skille mellom saker som tas til 
orientering og til etterretning. Saker til orientering dreier seg om informasjon til bydelsutvalget. 
En sak som tas til etterretning innebærer at utvalget må forholde seg til beslutningen.  

For ytterligere å styrke Bydelsutvalgenes posisjon bør de kunne fatte en del beslutninger, som 
Bystyret eventuelt kan overprøve. Det er vanskeligere for Bystyret å overprøve et vedtak fattet 
av et Bydelsstyre, enn å la være å ta hensyn til en høringsuttalelse. 

• Bydelsutvalgsreglementet gjennomgås for å klargjøre ansvarsforhold og 

oppfølgingen av vedtakene. 

• Speilvending av saksbehandlingen slik at saker der bydelene i dag gir 

høringsuttalelser i stedet avgjøres av bydelsutvalget, med rett for Bystyret til å 

overprøve. 

• Samarbeidet mellom bydelene må formaliseres: Det må etableres bedre 

informasjonsflyt mellom bydelsutvalgene, slik at de raskere kan lære av hverandre 

og utveksle ideer og løsninger.  

• Bydelsstyrene må skape større rom for de lokale ungdomsrådene gjennom tale- og 

forslagsrett for LUR-lederen på bydelsstyremøtene.  

• Lokale ungdomsråd må sikres en sekretær på deltid til fri disposisjon slik at saker 

som angår barn- og unge kan følges tettere opp fra rådets side.  

2.2. For å håndtere nye saksområder, og utvidet innflytelse i eksisterende saksområder er det 
nødvendig å bygge opp kompetansen i bydelen og på tvers av bydelene.  

• Det må lages opplæringsprogrammer for å skolere politikere i bydelsstyrene til nye 

og utvidede oppgaver. 

• Det må etableres bedre informasjonsflyt mellom bydelsgrupper slik at man kan 

oppnå rask samordning i saker hvor det er ønskelig. 

• Det må opprettes et formalisert samarbeid, for eksempel, et bydelsforum. 

3. Bydelenes forhold til andre forvaltningsorganer 

Kommunen har et totalansvar for planleggingen av boliger og arbeidsplasser. Det er naturlig at 
bydelen har et tilsvarende ansvar for alt som foregår lokalt. Bydelsstyrene bør ha en rolle 
ovenfor de som arbeider og de som bor i bydelen. Selv om bydelene verken har egne 
virkemidler overfor næringslivet og boligbyggingen, burde det likevel være mulig å la bydelene 
lage innspill til bydelsplaner etter mønster av Kommuneplanen.  

• KS skal inkludere Oslos bydelsstyrer ytterligere i sine virksomheter. 

• Oslo kommunes reglement endres slik at bydelsstyrene kan møte bystyrets 

komiteer. 

• Det etableres en praksis der bydelsstyrene får møte byrådsavdelinger. 

• Dersom en bydel ønsker møte med departement eller stortingskomité, bør byrådet 

kunne medvirke til det ved å be om slike møter, og ta bydelsrepresentanter med. 

• Bydeler som har grenser mot andre kommuner bør oppmuntres til kontakt og 

samarbeid over kommunegrensene. 

• Bydelene må få i oppgave å utarbeide bydelsplaner som innspill til kommuneplanen 

og andre overordnede planer. 
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4. Flere forvaltningsnivåer 

I et system med flere forvaltningsnivåer, finnes ofte innebygde motsetninger mellom nivåene. 
Det er derfor ønskelig å etablere klarere ansvarslinjer, og en mer samstemt oppfatning av 
hvordan ansvarslinjene er mellom Byrådet og Bydelsstyrene. 

Overordnet nivå kan sette mål for underordnet nivå. Et eksempel på dette er den forrige 
Regjeringens formulerte mål om full barnehagedekning, som ble kommunenes oppgave å 
oppfylle. Tilsvarende stiller kommunen opp krav og mål som må oppfylles av bydelene. I slike 
tilfeller er det viktig at ansvarslinjene blir tydelige for velgerne. 

• Det må stadfestes tydelig at Byrådet og bystyret har ansvaret for de økonomiske 

rammene bydelsstyrene kan disponere, mens utvalgene selv har ansvaret for 

hvordan oppgavene løses. 

• Når Bystyret vedtar mål om hva som skal utføres i bydelene, må Byrådet kunne 

dokumentere at det stilles tilstrekkelige ressurser til bydelenes disposisjon. 

5. Større handlingsrom 

Bydelene er i dag i stor utstrekning avskåret fra selv å velge praktiske løsninger fordi bydelene 
har stramme budsjettrammer. I tillegg blir en del oppgaver håndtert sentralt i kommunen. 
Enkelte av løsningene Bystyret bestemmer for bydelene, kan være både kostbare og 
byråkratiske. Eksempelvis medfører fritt brukervalg av hjemmesykepleie store kostnader til tross 
for at antallet brukere som velger fritt ikke er stort. Erfaringene med en sykehjemsetat og 
konkurranseutsatte sykehjem er andre eksempler på løsninger som gir større kostnader med 
vekst i byråkratiet. 

• Bydelene må få større handlefrihet i måten de vil gjennomføre oppgavene på.   

• For å øke bydelsstyrenes posisjon og innflytelse er det nødvendig å gi innflytelse på 

flere områder enn det dagens Bydelsutvalgene har. 

6. Kultur og utdanning 

Skolen har en sentral plass i norske lokalsamfunn.  Likevel er det i Oslo for lite samarbeid 
mellom skolene og bydelene de tilhører. Det er dessuten viktig å se oppvekstsvilkårene i 
sammenheng.  

Etter at barnehageinntakene ble sentralisert, mistet bydelene mulighetene for å planlegge drift 
og kapasitet over tid. Bydeler hindres i å bygge opp ekstra barnehagekapasitet som kan selges 
til andre bydeler med dårligere tilgang på tomter og bygninger. Sentralisering av tildeling av 
plass i barnehager har medført vansker med å organisere tildeling av plasser som sikrer godt 
tilbud til barnegrupper med særskilte behov. Årsaken er at barnehageopptaket ikke samarbeider 
med helsestasjon, NAV og barnevern om opptak.  

• Skolene må kobles tettere på bydelene i et formalisert samarbeid. Samarbeidet skal 

sikre trygg overgang mellom barnehage og skole, og nødvendig kontakt med 

barnevern og PPU. Samarbeidet skal sikre gode relasjoner til lokalt idretts-, kultur- 

og næringsliv. Bydelen skal ha anledning til å benytte skolene til lokale aktiviteter 

etter skoletid, som for eksempel når heldagsskolen innføres.  

• Barnehageopptaket må tilbakeføres til bydelene.  
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7. Finans 

For at Bydelsstyret skal få større innflytelse både over oppgavene i egen bydel og over måten å 
arbeide på, må de også få større innflytelse ved ansettelse av, og jobborganisering for, 
Bydelsdirektøren.  

Arbeiderpartiet vil at fordelingen av økonomiske rammer til bydelene fortsatt skal skje gjennom 
et system basert på objektive kriterier som ikke kan påvirkes av bydelene selv. Det bør være en 
gjennomgang av et slikt kriteriesystem ca. hvert fjerde år.  

• Bydelene må få myndighet til å ansette Bydelsdirektør. 

• De økonomiske rammene til bydelene skal fortsatt fastsettes gjennom objektive 

kriterier. I tillegg bør det tildeles en større budsjettpost av ”frie” midler til bydelen som 

Bydelsstyrene selv kan disponere til særlige krevende bydelsspesifikke 

tjenesteområder.  

8. Helse - og sosial 

Skolehelsetjenesten skal fortsatt ligge på bydel. Vi har en finansieringsordning i dag som gir 
penger i dag ut fra antall elever i skolen og ikke antall barn i bydel. Problemet er at potten som 
går til skolehelsetjenesten er for liten, og dette vil vi gjøre noe med. Midler til 
skolehelsetjenesten må stå i forhold til de utfordringene skoleelever i bydelen faktisk har. 

Sentraliseringen av Sykehjemsetaten må reverseres. Bydelene driftet sykehjemmene cirka 300 
millioner kroner billigere enn dagens etat. Nå etter samhandlingsreformen bygger kommunen 
opp 4 rene korttids/rehabiliteringssykehjem som skal dekke et stort geografisk område i tillegg til 
spesialplasser på Aker. Disse plassene er korttidstilbud og bør derfor ligge sentralt plassert i 
kommunen.  

Bydelene har ansvaret for barnevernet, men har liten kontroll med kostnadene ved bruk av 
institusjonsplasseringer. Oslo kommune benytter mange private tilbud. Det er derfor ofte ledige 
plasser på kommunens egne institusjoner. Dette fører til økte priser på de kommunale 
tilbudene, som bydelene må dekke opp. I sum gjør dette at Oslo kommune benytter sine 
ressurser innen barnevern på en dårlig måte. Det er på høy tid at organiseringen av 
barnevernet i Oslo kommune gjennomgår en evaluering på lik linje med den nasjonale 
evalueringen. 

Byens kommunale boliger er svært ujevnt fordelt i byen. Dette innebærer en stor 
ekstrabelastning for noen bydeler, mens andre bydeler mangler kommunale boliger. Bydelene 
har ansvaret for tildeling av kommunale boliger, og for å følge opp de som bor i disse boligene. 
Boligbygg KF forvalter boligene og har ansvar for regelverk for leiekontrakter, 
vaktmestertjenester etc. Bydelene bør få ansvaret for alt som er knyttet til oppfølging av 
beboerne, for eksempel personell og vaktmestere, mens Boligbygg KF i sin forvaltning må ta et 
større ansvar for renovering og løpende vedlikehold både utvendig og innvendig.  

Bydelene har ansvaret for ettervern av personer som er utskrevet fra rusomsorgen, psykiatrien 
og fengselsvesenet. Her er utfordringene mange. Det er avgjørende at bydelene får langt bedre 
informasjon om situasjonen til den enkelte. Ansvaret for denne fasen i rusomsorgen bør 
overføres til bydelene. 

• Tilbakeføre ansvaret for sykehjemmene til bydelene. 

• Det er nødvendig med omorganiseringer av barnevernet slik at bydelene ikke tvinges til 
å velge kostbare løsninger. 
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• Det må bygges/kjøpes kommunale boliger i de bydelene med liten dekning av slike 

boliger. Særlig påkrevd er det med denne typen boliger i de vestlige bydeler. 

• Bydelene må få ansvaret for forvaltningen av tjenestene knyttet til kommunale 

boliger. 

• Bydelene må få utvidet ansvar og virkemidler i ettervern og bosetting av personer 

som er utskrevet fra rusomsorg, psykiatri og fengselsvesen. 

• Skjenkesaker bør avgjøres av bydelene, og ikke overprøves av kommunen.  

• Skolehelsetjenesten skal fortsatt ligge på bydel. 

• Organiseringen av barnevernet i Oslo kommune må gjennomgå en evaluering på lik 

linje med den nasjonale evalueringen. 

9. Samferdsels- og miljø 

En rekke av kommunens saker knyttet til samferdsel og miljø har lokal karakter. Bydelene bør 
overta ansvaret for typiske nærmiljøoppgaver. Når det gjelder saker som mindre veiløsninger, 
kryssløsninger, stenging av lokalveier, holdeplasser, snørydding, snødeponi, utnyttelse av 
friområder og lignende bør bydelene i samråd med de kommunale fagetater finne løsninger. 

• Samferdsels- og miljøsaker som fortrinnsvis bare berører en bydel, skal som 

hovedregel avgjøres av vedkommende bydel. 

• Det må etableres en varslingstelefon innbyggerne kan bruke for å melde fra om feil 

og mangler. 

10. Byutvikling 

Planstrategier, kommunedelplaner, områdeplaner og reguleringsplaner kan etter Bygningsloven 
ikke delegeres. Det forhindrer ikke at det legges opp til grundige høringsrunder der bydelene 
kan medvirke i prosessene. De fleste saker inneholder en rekke ulike reguleringsbestemmelser. 
Det vil imidlertid være rimelig om Byutviklingskomiteen i sin praksis legger stor vekt på 
bydelenes høringsuttalelser i slike tilfeller fordi lokalkunnskap er viktig i slike sammenhenger. 

Dispensasjoner fra reguleringsplaner vedtas i dag av fagetat. Kun klager på slike vedtak 
behandles politisk, og i dag skjer dette i Byutviklingskomiteen. Noen bydeler deltar i en 
forsøksordning med behandling klagesaker. Etter at prøveordningen er evaluert må det avklares 
om klagebehandlingen kan overlates til bydelene. 

• Bydelene må få en sentral plass i høringsprosessene omkring overordnede 

byutviklingsplaner. 

• Mindre detaljreguleringsplaner (bebyggelsesplaner) delegeres til bydelene. 

• Klagesaker knyttet til dispensasjoner fra reguleringsplaner delegeres til bydelene. 

 Dissens: Khamshajiny Gunaratnam ønsker å stryke kulepunkt 2 og 3.  

• Bydelenes rolle i samarbeidsavtalen med plan og bygningsetaten må forsterkes. 

• Bydelene bør oppmuntres til å lage mulighetsstudier for områder i egen bydel som 

kan legges til grunn i egne bydelsstrategier og planer. 

11. Bydelspartiet 

En viktig del av Oslo Arbeiderpartis strategi for å styrke bydelenes posisjon og innflytelse lokalt 
er stabile bydelspartier. For at våre folkevalgte i bydelen skal kunne utføre en best mulig 
oppgave som folkevalgt i sin bydel er bydelspartiene sentrale. Den aller viktigste oppgaven i 
forkant av en valgkamp er utformingen av nytt politisk plattform for den kommende 
valgperioden.  
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Bydelspartiet skal 

• Representere hele bydelen og bydelens befolkning, akkurat slik de folkevalgte skal 

representere innbyggerne.  

• Følge opp sine tillitsvalgte gjennom ulike skoleringer. Bydelspartiet skal bli den 

viktigste læringsarenaen for våre folkevalgte i bydelene. 

• Holde stabil kontakt med lokalt næringsliv, frivillige aktører, fritidsklubber, 

fagforeninger, kulturlivet og andre relevante parter. 

• Bydelspartiene i Oslo Arbeiderparti skal sammen forme felles mal for 

valgprogrammet, i tråd med det kommunale i forkant av hver programprosess.  

• Kartlegge og aktivt bruke alle promoteringskanaler for profilering av egne tillitsvalgte, 

folkevalgte og partiets politikk. 

• Bydelspartiet må holde tett dialog med bydelens lokale ungdomsråd og AUF-lag for å 

sikre kunnskap og engasjement rundt barn - og unges hjertesaker og bidra til 

rekruttering av unge tillitsvalgte og folkevalgte til partiet. 

 

 


