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Møte i Oslo SVs representantskap RS 3/2014 

 

Tid:  23.09.14 kl. 18.00 
Sted:  Hagegata 22, 6. etasje 

Delegater: 55  
Observatører: 3  

Tilstede: 

 Gamle Oslo: Jarle Birger Vinje 

 

Audun Herning  

 

Bjørn Are Wigtil 

 

Wanda Voldner 

 

Joakim Dyrnes   

Grünerløkka:  Ingrid Hødnebø  

 

Arild Sverstad Haug  

 

Sunniva Eidsvoll Holmås 

 

Carl Morten Amundsen 

 

Ivar Melby 

 

Tirill Sjøvoll  

 

Bjørg Ofstad 

 

Karen Oldervik Golmen 

 

Marita Holmeseth Varpe 

Sagene:  Mari Lund Arnem 

St. Hanshaugen:  Andrea Strømskag 

 

Mikkel Broen 

 

Christian Bull 

 

Tor Bach 

Frogner:  Frode Ersfjord  

 

Knut Kjeldstadli 

 

Einar Braathe 
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Ebba Boye 

 

Aud Granaunet 

Ullern:  Terje Farestveit 

 

Beate Bruun 

Vestre Aker:  Bent Fjelddalen 

 

Håvard Fosseng 

 

Bitte Vatvedt 

Nordre Aker:  Siavash Sangtarash 

 

Hanne Lyssand 

 

Christian Børs Lind 

 

Lars Petter Holm 

 

Per Kristian Granseth 

 Alna:  Tore Syvert Haga 

 

Håkon Astrup 

Ivar Johansen 

 

John Adahada 

 

Trambi Ugas 

Østensjø:  Torstein Bae 

 

Lissen Bruce 

 

Lars Kristoffersen 

 

Edna Thomassen 

Nordstrand:  Asbjørn Rueslåtten 

 

Vegard Kjensli 

 

Tedd Urnes 

Søndre 
Nordstrand: Guri Riksaasen 

 

Dinore Cakaj 

 

Liv Jorunn Eriksen 

Studentlaget:  Ingvil Enoksen 
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Sak 17/14  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med tillegg av sak 26/14 

Sak 18/14 Konstituering: Valg av ordstyrere, redaksjonskomité og referent 
Fylkesstyret innstilte på Joakim Dyrnes og Ebba Boye som ordstyrere, 
Mari Lund Arnem, Arild Sverstad Haug og Ane Aarre som 
redaksjonskomité og Helga Forus som referent. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Sak 19/14 Godkjenning av protokoll fra RS 2/2014 12.05.14 

Vedtak: Protokollen ble godkjent. 

Sak 20/14 Spørrehalvtime  
 

Taleliste:  Beate Brun, Vegard Kjensli, Einar Braathe, Bjørg Ofstad, Nora Fjelddalen 
svarte, Marianne Borgen svarte  

Sak 21/14  Den politiske situasjonen 
Ingenting på dette punktet 

Sak 22/14 Orientering fra programkomiteen 

 Kaveh Ataei redegjorde for arbeidet i programkomiteen.  
Lill Pleym og Ane Aarre innledet om skole til bydel. 
Ivar Johansen  og Frode Ersfjord innledet om sykehjemsetaten. 
Tore Syvert Haga og Mari Lund Arnem innledet om boligpolitikk. 

Bystyret: Marianne Borgen 

 

Ingvild Reymert 

Fylkesstyret: Nora Fjelddalen 

 

Kaveh Ataei 

 

Theo Koritzinsky 

 

 

Observatører: Jostein Jacobsen 

 

Helga Forus 

 

Lill Pleym 
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Taleliste: Ingvild Reymert, Lars Kristoffersen, Hanne Lyssand,  Ebba Boye, Bjørg 
Ofstad, Theo Koritzinsky, Aud Granaunet, Sunniva Eidsvoll Holmås, Tor 
Bach, Jarle Birger Vinje, Mari Lund Arnem, Per Kristian Granseth 

 
23/14 Helhetlig strategi for samfunnskontakt 

Nora Fjelddalen redegjorde for Helhetlig strategi for samfunnskontakt 

Taleliste:  Nora Fjelddalen, Ivar Johansen, Carl Morten Amundsen, Frode Ersfjord,  
Nora Fjelddalen (replikk), Mari Lund Arnem, Knut Kjeldstadli, Bitte 
Vatvedt, Siavash Sangtarash, Hanne Lyssand, Ingrid Hødnebø, Tor Bach, 
Arild Sverstad Haug 

Vedtak: Representantskapet åpner for innlevering av endringsforslag   

Nr Endringsforslag Lj Endring Forslagsstiller Vedtak 

1 A. Fagbevegelsen Andre 
Fagforbundet i Oslo er 
omorganisert og det er ikke 
lenger noe som heter 
"Sykehjemsetatens 
Fagforening." Den inngår nå i 
"Fagforbundet Pleie og 
Omsorg Oslo" 

64 Erstatt Ivar Johansen 

 

Avvist 
til fordel 
for 17 

 

2 Sentrale temaer for 
samarbeidet med 
fagbevegelsen er 
barnehage, skole, 
integrering, privatisering 
og konkurranseutsetting av 
velferdstilbudet i Oslo, sosial 
dumping og 
arbeidsinnvandring, 
likestilling og Oslo-
budsjettet. 

65 Tillegg Gülay Kutal Avvist 

3 Minoritetsmiljøer med 
innvandrerbakgrunn 

68 Tillegg Espen Thorud Vedtatt 

4 minoritetsmiljøer med 
innvandrerbakgrunn 

70 Tillegg Espen Thorud Vedtatt 

5 … skal organisasjoner og 
miljøer 
tilknyttet følgende grupper 

74 Erstatt Tirill Sjøvoll for 
Grünerløkka SV 

Vedtatt 
(etnisk 
ble 
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prioriteres i alliansearbeidet. strøket) 

6 Eritreere 79 Erstatt Espen Thorud Vedtatt 

7 Etiopiere 80 Erstatt Espen Thorud Vedtatt 

8 (...mindre.)Det er også viktig 
å samarbeide med 
organisasjoner, 
ressurssentre, tankesmier 
mv. på tvers av 
nasjonalitetsgrupper. 

86 Tillegg Espen Thorud Vedtatt 

9 Oppdatere lista, inkludert 
aktuelle trossamfunn. 

97 Tillegg Espen Thorud Avvist 

10 Stryk ”etniske” (latin-
amerikanere mfl. er ikke 
etniske grupper!!) 

104 Erstatt Espen Thorud Vedtatt 

11 Erstatte Oslo og omegn 
friluftsråd med Natur og 
Ungdom Oslo 

130 Erstatt Ivar Johansen Avvist 

12 Sette inn Natur og Ungdom 
Oslo  

133 Tillegg  Ivar Johansen Vedtatt 

13 Groruddalen miljøforum 133 Tillegg Espen Thorud Avvist 

14 Lillomarkas venner 134 Tillegg Espen Thorud Avvist 

15 E. Fred- og 
utenrikspolitikk  (FUG) 

Oslo SVs fred- og 
utenrikspolitisk gruppe skal 
øke aktiviteten og 
samarbeide med andre freds- 
og utenrikspolitiske grupper. 
Gruppa har som hovedmål å 
øke interessen for og 
kunnskap om aktuelle freds- 
og utenrikspolitiske spørsmål 
i Oslo SV ved å arrangere 
åpne møter, støtte og  
samarbeide med relevante 
organisasjoner om ulike 

133 Tillegg Frode Ersfjord, 
Vegard Kjensli, 
Ingunn Gjerstad, 
Bitte Vatvedt 

Vedtatt 
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arrangementer.  

Vi skal prioritere samarbeide 
med 

 - fagbevegelsen, LO i 
Oslo og fagforeninger i Oslo 

 - Fredsinitiativet 

 - Fredsrådet og rådets 
medlemsorganisasjoner 

 - Nei til Atomvåpen 

 - politisk relevante 
solidaritetsorganisasjoner 

 - Nei til EU 

- Oslo SVs lokallag og 
Oslo SVs øvrige 
grupper som ELG, 
Kvinnegruppa og 
miljøgruppa 

Gruppa vil ha et nært 
samarbeid med FS, SVs 
sentrale utenrikspolitiske 
utvalg og bystyregruppa. 

16 Legge til Norsk Folkehjelp i 
endringsforslag 15 

  Frode Ersfjord Vedtatt 

17 Stryke linje 62, 63, 64 62-
64 

Stryk Arild Sverstad 
Haug 

Vedtatt 

18 Legg til FOKUS, LLH og 
Skeiv Verden 

 Tillegg Ingrid Hødnebø Vedtatt 

19 Oslo SV oppfordrer også sine 
medlemmer til å delta i de 
ulike bevegelsene, som 
medlemmer og som 
tillitsvalgte.  

 

133 Tillegg Knut Kjeldstadli Vedtatt 
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Vedtak:  Helhetlig strategi for samfunnskontakt ble enstemmig vedtatt med 
endringer:  

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

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

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

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

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

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

Generelt 
Tirill Sjøvoll, Theo Koritzinsky og Siavash Sangtarash har ansvar for oppfølgingen av 
fylkesstyrets alliansebygging og gjennomføringen av vedtakene i denne saken. Dette 
skal gjøres i tett samarbeid med Oslo SVs grupper og nettverk, lokallagene/BU-gruppene 
og bystyregruppa. Mye av alliansearbeidet skjer allerede i dag gjennom politisk 
samarbeid i konkrete saker, særlig i bystyregruppa. 
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Utover et løpende arbeid for å holde kontakt på ledelsesnivå og etterstrebe felles 
arrangementer skal fylkeslaget gjennomføre følgende tiltak: 

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

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

1.  Prioriterte al l iansepartnere 
Fylkesstyret skal prioritere allianser med følgende bevegelser/organisasjoner: 

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

Nei til salg av Oslo 

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

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

LO i Oslo   

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

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

LO i Oslo inviteres som appellant på Oslo SVs årsmøter.  

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



 

Oslo Sosialistisk Venstreparti              oslosv.no 
Hagegata 22, 0653 Oslo                        oslo@sv.no 

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

Prioriterte minoritetsmiljøer 

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

- kurdere 
- somaliere 
- tamiler 
- arabere 
- etiopiere  
- eritreere 
- latinamerikanere 
- pakistanere 
- polakker 

Vi skal også ha kontakt med andre grupper, men ressursene skal konsentreres inn mot 
kontakt og samarbeid med gruppene som er nevnt ovenfor. Stortingsgruppen har 
prioritert de samme gruppene. Dette gjør samarbeidet med dem lettere og 
dobbeltarbeidet mindre.  Det er også viktig å samarbeide med organisasjoner, 
ressurssentre, tankesmier mv. på tvers av nasjonalitetsgrupper.  

Konkrete tiltak overfor disse gruppene vil være: 

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

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

tilknytning til disse minoritetsmiljøene.  

Lokale minoritetsorganisasjoner:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Oslo SV skal prioritere samarbeid med kvinnedominerte fagforbund, samt delta på 
Kvinner på tvers-konferansen. Kvinnepolitisk gruppe skal også prioritere samarbeid 
med FOKUS, LLH og Skeiv verden.  

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

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

Vi skal prioritere samarbeid med følgende organisasjoner: 

- Naturvernforbundet i Oslo  
- Oslo og omegn friluftsråd	  
- Østmarkas venner	  
- Syklistenes landsforbund Oslo 
- Natur og Ungdom Oslo 
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E. Fred- og utenrikspolit ikk  (FUG) 
Oslo SVs fred- og utenrikspolitisk gruppe skal øke aktiviteten og samarbeide med andre 
freds- og utenrikspolitiske grupper. Gruppa har som hovedmål å øke interessen for og 
kunnskap om aktuelle freds- og utenrikspolitiske spørsmål i Oslo SV ved å arrangere 
åpne møter, støtte og  samarbeide med relevante organisasjoner om ulike 
arrangementer.  

Vi skal prioritere samarbeide med 

- fagbevegelsen, LO i Oslo og fagforeninger i Oslo 
 - Fredsinitiativet 
- Fredsrådet og rådets medlemsorganisasjoner 
- Nei til Atomvåpen 
- politisk relevante solidaritetsorganisasjoner 
- Nei til EU  
- Norsk Folkehjelp 
- Oslo SVs lokallag og Oslo SVs øvrige grupper som ELG, Kvinnegruppa og 
miljøgruppa 

Gruppa vil ha et nært samarbeid med FS, SVs sentrale utenrikspolitiske utvalg og 
bystyregruppa. 

Oslo SV oppfordrer også sine medlemmer til å delta i de ulike bevegelsene, som 
medlemmer og som tillitsvalgte.  

24/14 Endringer i komitésammensetning 

Innstillinger til endringer i sammensetning av nominasjonskomitéen 
 

St. Hanshaugen SV 
Deeqa Omer trekker seg. Christian Bull innstilt som St. Hanshaugen SVs 
representant. 
 

Østensjø SV  
Hanne Irene Eldby trekker seg. Steinar Fuglevaag innstilt som Østensjø 
SVs representant.  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt 

25/14 Kampanjeuker i Oslo SV 
Nora Fjelddalen redegjorde for Vår grønne kampsak – SVs lokale 
miljøkampanje. 

26/14 Tilslutning til demonstrasjon: Nei til ny kald krig  
Bitte Vatvedt redegjorde for demonstrasjonen 1. Oktober, 16:00 Eidsvolls 
plass 
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Vedtak: Oslo SV slutter seg til demonstrasjonen Nei til ny kald krig 


