
Strategi for allianser og samfunnskontakt  1 

Dette er en rullerende strategiplan for Oslo SVs arbeid med alliansepartnere 2 
og samfunnskontakt. Planen lister opp hvilke organisasjoner og miljøer vi skal 3 
prioritere samarbeidet, hvem som har ansvar for oppfølgingen av dette og 4 
hvilke aktiviteter vi vil prioritere å samarbeide om.  5 

Alliansebygging og samfunnskontakt er gjensidig styrkende og utviklende. Samarbeid 6 
med alliansepartnere er viktig for å styrke partiets tillit i sakene vi jobber med. Vi har 7 
mye å lære av de som har konkrete erfaringer fra ulike områder vi utformer politikk på. 8 
Samtidig er samarbeid viktig for å nå ut med våre standpunkt til viktige velgergrupper.  9 

I tråd med arbeidsplanen skal samarbeidet med fagbevegelsen særlig prioriteres. I 10 
tillegg skal det jobbes ekstra med delen som omhandler etniske minoriteter for å sikre 11 
rekruttering og aktivisering av flere medlemmer, tillitsvalgte og velgere med 12 
minoritetsbakgrunn.  13 

Skal vi bli et parti som kjenner og tar folks hverdag på alvor er arbeidet lokallagene og 14 
bydelsutvalgsrepresentantene gjør i sine nærmiljø også helt avgjørende. 15 
Samfunnskontakt og alliansebygging skjer ikke bare mellom parti og etablerte 16 
organisasjoner, men vel så viktig er vårt møte med velforeninger, nabolagsinitiativ og 17 
velgere i bydelene. I samarbeid med lokallagenes kontaktpersoner i fylkesstyret, har 18 
lokallaga selv ansvar for å følge opp dette arbeidet.  19 

- Lokallagenes kontaktpersoner i FS har ansvar for å bidra til alliansebyggingen 20 
lokalt, og skal sikre at alle lokallag har god kontakt med lokale foreninger, enten 21 
gjennom et eget styremedlem med ansvar for samfunnskontakt eller via BU-22 
representantene. Her skal særlig kontakt med lokale fagforeninger prioriteres. 23 
 24 

- Ansvarspersonen angitt i dette dokumentet skal minst en gang i kvartalet ha 25 
møte med våre prioriterte alliansepartnere.  26 

Generelt 27 

Tirill Sjøvoll, Theo Koritzinsky og Siavash Sangtarash har ansvar for oppfølgingen av 28 
fylkesstyrets alliansebygging og gjennomføringen av vedtakene i denne saken. Dette 29 
skal gjøres i tett samarbeid med Oslo SVs grupper og nettverk, lokallagene/BU-gruppene 30 
og bystyregruppa. Mye av alliansearbeidet skjer allerede i dag gjennom politisk 31 
samarbeid i konkrete saker, særlig i bystyregruppa. 32 

Utover et løpende arbeid for å holde kontakt på ledelsesnivå og etterstrebe felles 33 
arrangementer skal fylkeslaget gjennomføre følgende tiltak: 34 

- FS utarbeider en plan over organisasjoner som inviteres til FS-møtene for å 35 
knytte kontakter og lytte til innspill. Det skal etterstrebes å knytte slike 36 
kontaktmøter til konkrete politiske saker.  37 



I programarbeidet til Oslo SV skal vi kontinuerlig være i dialog med våre 38 
alliansepartnere. Førsteutkastet skal sendes på høring til alle de prioriterte 39 
alliansepartnerne som er nevnt i strategien, og det bør avholdes møte med så mange av 40 
dem som mulig, enten med medlemmer fra programkomitéen, eller ansvarspersonen.   41 

1.  Prioriterte al l iansepartnere 42 

Fylkesstyret skal prioritere allianser med følgende bevegelser/organisasjoner: 43 

A.  Fagbevegelsen 44 

Faglig kontakt i FS, i samarbeid med faglig nettverk, har hovedansvar for samarbeid 45 
med fagbevegelsen. I tillegg følger AU opp deler av det formelle samarbeidet med 46 
foreningene, se under. 47 

Nei til salg av Oslo 48 

”Nei til salg av Oslo” er en sammenslutning av Fagforbundet Oslo, Fellesorganisasjonen 49 
Oslo, LO i Oslo, Norsk sykepleierforbund Oslo, Skolenes landsforbund Oslo og 50 
Utdanningsforbundet Oslo.  51 

Oslo SV skal delta på samarbeidsgruppas møterekke fram mot valget i 2015 med 52 
representanter fra AU, bystyregruppa og faglig nettverk. 53 

LO i Oslo   54 

Oslo SV har innledet et formalisert samarbeid med LO i Oslo, hvor AUene møtes noen 55 
ganger i året for å diskutere aktuelle saker. Dette samarbeidet videreføres. Leder for LO 56 
i Oslo inviteres til minst ett møte med FS i året for å diskutere valgkamp eller andre 57 
aktuelle saker. AU følger opp.	  58 

Representanter for Oslo SV skal møte som gjest(er) på alle representantskapsmøter i LO 59 
i Oslo. Faglig kontakt i FS har ansvaret for å følge opp dette. 60 

LO i Oslo inviteres som appellant på Oslo SVs årsmøter.  61 

Andre	  62 

Utover dette skal fylkesstyret prioritere samarbeid med Fagforbundet Oslo, 63 
Utdanningsforbundet Oslo og Sykehjemsetatens fagforening på aktuelle politiske saker.  64 

Sentrale temaer for samarbeidet med fagbevegelsen er barnehage, privatisering og 65 
konkurranseutsetting av velferdstilbudet i Oslo, sosial dumping og arbeidsinnvandring, 66 
likestilling og Oslo-budsjettet.  67 

B. Minoritetsmiljøer 	  68 

Etnisk likestillingsgruppe har hovedansvar for oppfølging av de prioriterte 69 
minoritetsmiljøene. Fylkesstyrets kontaktperson i gruppa følger opp på vegne av FS. AU 70 
og bystyregruppa deltar på møter/arrangementer når det vurderes som relevant. 71 



Prioriterte minoritetsmiljøer 72 

Basert på kapasiteten i ELG, tidligere erfaringer fra alliansebygging og prioriteringer 73 
andre organer i partiet har gjort, skal følgende grupper prioriteres i alliansearbeidet:  74 

- kurdere 75 
- somaliere 76 
- tamiler 77 
- arabere 78 
- etiopiere og eritreere 79 
- latinamerikanere 80 
- pakistanere 81 
- polakker 82 

Vi skal også ha kontakt med andre grupper, men ressursene skal konsentreres inn mot 83 
kontakt og samarbeid med gruppene som er nevnt ovenfor. Stortingsgruppen har 84 
prioritert de samme gruppene. Dette gjør samarbeidet med dem lettere og 85 
dobbeltarbeidet mindre.   86 

Konkrete tiltak overfor disse gruppene vil være: 87 

- Oversettelse av valgkampmateriale til deres språk  88 
- Regelmessig kontakt med organiasjoner/foreninger før og under valgkampen. 89 

(oppnevning av en hovedansvarlig) 90 
- Prioritering av debatter og folkemøter i regi av organisasjoner og foreninger med 91 

tilknytning til disse minoritetsmiljøene.  92 

Lokale minoritetsorganisasjoner:  93 

Ved siste valgkamp laget ELG en oversikt over lokale minoritetsorganisasjoner som var 94 
aktive. Oversikten var laget til lokallagene, men vi vet ikke i hvor stor grad den ble 95 
brukt. Ved lokalvalg kan en slik oversikt ha mye større betydning for lokallagene og 96 
ELG vil derfor oppdatere lista og sende den ut på nytt.  97 

Kontaktpersonene for lokallagene skal bidra i arbeidet med det lokale alliansearbeidet. 98 

Rekruttering og aktivisering av medlemmer med minoritetsbakgrunn 99 

Oslo SV vil jobbe aktivt for å lokalisere, aktivisere og beholde medlemmer med 100 
minoritetsbakgrunn. Vi har flere markante og erfarne aktivister med slik bakgrunn, og 101 
Oslo SV skal invitere disse til dialog om hvordan vi på best mulig måte kan holde 102 
medlemmer med minoritetsbakgrunn aktive.  103 

Oslo SV skal invitere de prioriterte etniske gruppene i Oslo til samarbeidsmøter med 104 
mål om å lage åpne møter om relevante temaer. Vi skal verve og aktivisere folk som 105 
kommer på disse møtene med tilbud om egne møteplasser internt i partiet.  106 

Oslo SVs skoleringsprogram skal ha et betydelig innslag minoritetsdeltakere for å bidra 107 
til å styrke og aktivisere flere tillitsvalgte og aktivister med minoritetsbakgrunn.  108 



C. Kvinnebevegelsen 109 

Kvinnepolitisk kontaktperson, i tett kontakt med kvinnepolitisk gruppe, har 110 
hovedansvaret for alliansebygging med kvinnebevegelsen. De skal holde kontakt med 111 
våre allerede etablerte samarbeidspartnere gjennom møter, invitasjoner til våre 112 
arrangement og støtte ved andres arrangementer. Vi ønsker å samarbeide videre med og 113 
forbedre forholdet til Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar og Kvinnesaksforeningen.  114 

Vi ønsker å være en aktiv del av de feministiske debattene i Oslo og i SV. Derfor kommer 115 
vi til å statse på samarbeid med Maddam og andre femininstiske debattnetttverk.  116 

Oslo er en multikulturell by. Kvinnepolitisk gruppe vil derfor prioritere kontakt med 117 
grupper som Somalsk kvinneforening, og samarbeide med ELG om dette arbeidet. Vi 118 
ønsker også å etablere kontakt med Minotenk, Femotank og Mirasenteret.  119 

Oslo SV skal prioritere samarbeid med kvinnedominerte fagforbund, samt delta på 120 
Kvinner på tvers-konferansen.  121 

I Oslo SVs skoleringsprogram skal et klart flertall av deltakerne være kvinner, dette 122 
skal bidra til å styrke og aktivisere flere kvinnelige tillitsvalgte og aktivister.  123 

D.  Miljøbevegelsen 124 

Miljøpolitisk kontaktperson i FS, i samarbeid med Miljøpolitisk gruppe, ansvar for 125 
kontakten med miljøorganisasjoner. I tillegg er et tett samarbeid med bystyregruppa 126 
avgjørende på dette feltet.  127 

Vi skal prioritere samarbeid med følgende organisasjoner: 128 

- Naturvernforbundet i Oslo  129 
- Oslo og omegn friluftsråd	  130 
- Østmarkas venner	  131 
- Syklistenes landsforbund Oslo 132 


