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Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2015 
 
Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det 
neste året. I dette heftet finner du sakspapirene til møtet med fylkesstyrets innstillinger. 
Kommuneprogrammet og endringsforslag har egne sakspapirer. Vi gleder oss til å se deg. Vel 
møtt! 
 
Alle medlemmer i Oslo SV har tale og forslagsrett på årsmøtet, men det er bare delegater som har 
stemmerett. Dersom et lokallag ikke har fylt opp kvoten sin, kan øvrige medlemmer fra dette 
lokallaget få stemmerett etter førstemann til mølla-prinsippet. 
 

• Årsmøtet ble kunngjort til alle medlemmer 27.01.15. 
• Frist for å melde inn saker til årsmøtet var 07.02.15. 
• Sakspapirer er sendt ut som link på e-post og lagt ut på nett 13.02.15. 
• Frist for å sende inn endringsforslag til alle saker var 25.02.15. 

 
Det blir solgt kaffe på årsmøtet til 60 kroner for ubegrenset tilgang per dag, og 100 kroner for 
begge dager. Det settes av tid til lunsj hver dag hvor alle får tid til å ordne med mat til seg selv.   
Lørdag kveld kan de som ønsker det fortsette diskusjonene i en mer uformell setting på Lyst. Her 
er det mulig å få kjøpt en enkel matrett.  
 
 
Godt årsmøte! 
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Sak	  1.2	   Godkjenning	  av	  dagsorden	  

AUs	  innstilling	  til	  dagsorden	  for	  Oslo	  SVs	  årsmøte	  2015:	  

	  
Lørdag  28.2 – kl. 10:00 – 17:30 
 
 Dørene åpner for innsjekking 09:30-10:00 
 Åpning ved Nora Fjelddalen 
 Formøter 
Sak 1 Konstituering, forretningsorden og dagsorden 
  
Sak 2 Kommuneprogram 
 Presentasjon ved Kaveh Ataei 
 Debatt 
 Lunsj 
 Debatt fortsetter 
Sak 3 Uttalelser: Debatt 
 Presentasjon ved Nora Fjelddalen. 
 Debatt 
Sak 4 Beretninger fra fylkesstyret, bystyret og Stortinget 
 Presentasjon ved Nora Fjelddalen, Marianne Borgen og Heikki Holmås 
 Debatt 
 Godkjenning av beretningene 
Sak 5 Regnskap 
 Presentasjon ved Nora Fjelddalen. 
 Godkjenning av regnskapet 
Sak 6 Vedtekter 
 Innledning ved Nora Fjelddalen 
 Debatt 
 
Søndag: 1.3 – kl. 10.00-15.00 
 
 Dørene åpner for innsjekking 09.30-10.00 
Sak 7 og 8 Arbeids- og organisasjonsplan og Budsjett 2015 
 Innledning ved Benjamin Endré Larsen 
 Innledning ved Nora Fjelddalen 
 Debatt 
Sak 3 Den politiske situasjonen 
 Innledning ved Audun Lysbakken 
 Debatt 
 Lunsj 
Sak 2, 3, 6, 7 
og 8 

Vedtak av uttalelser, vedtektsendringer, arbeids- og 
organisasjonsplan, kommuneprogram og budsjett 

  
Sak 9 Valg av fylkesstyre 
 Innledning ved valgkomiteens leder, Hanne Eldby 
 Debatt og vedtak 
 Avtakking, avslutning og Internasjonalen 
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Sak	  1.3	   Forretningsorden	  

Fylkesstyrets	  innstilling	  til	  forretningsorden	  for	  Oslo	  SVs	  årsmøte	  2015:	  1 

§	  1	  Innledning	  2 
§ 1.1 Hjemmel 3 
Ved uoverensstemmelse mellom forretningsorden og SVs vedtekter eller Oslo SVs 4 
tilleggsvedtekter, viker forretningsorden. 5 
 6 
§ 1.2 Fravikelse 7 
Årsmøtet kan fravike forretningsordenen med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter for 8 
gjeldende sak eller gjeldende møte. 9 
 10 
§ 1.3 Definisjoner 11 
a) Med votering menes votering over ett enkelt punkt. 12 
b) Med voteringssekvens menes alle voteringer i relasjon til samme sak og som gjøres i 13 
sammenheng. 14 

§	  2	  Innkalling	  og	  dagsorden	  15 
§ 2.1 Innleveringsfrist 16 
Årsmøtet kan på møtet sette opp en sak med 2/3 flertall blant de fremmøtte delegater (hastesak). 17 
 18 
§ 2.2 Tilstedeværelse 19 
Dersom delegater kommer etter at navneopprop er foretatt eller går før møtet er hevet, skal dette 20 
meldes til møteledelse/innsjekker. 21 
 22 
§ 2.3 Tidsramme for saker 23 
Årsmøtet kan fastsette en tidsramme for den enkelte sak eller for en gruppe av saker. 24 
Tidsrammen innbefatter både debatt og votering. Møteledelsen gis i disse tilfeller fullmakt til å 25 
sette tidsrammen for debatten. Tidsrammen kan endres ved simpelt flertall. 26 
 27 
§ 2.4 Tak på antall uttalelser 28 
Antall uttalelser som skal behandles avgrenses til sju. 29 

§	  3	  Møte-‐,	  tale-‐	  og	  forslagsrett	  30 
§ 3.1 Årsmøtets delegater 31 
Faste medlemmer av fylkesstyret, bystyregruppa og Oslo SVs stortingsrepresentanter, samt 32 
bystyre- og stortingsrepresentanter som er i permisjon, har fulle rettigheter i årsmøtet.  33 
 34 
§ 3.2 Andre 35 
Årsmøtet kan innvilge andre møte-, tale- og/eller forslagsrett for en enkelt sak ved simpelt 36 
flertall. 37 

§	  4	  Debatten	  38 
§ 4.1 Taletid 39 
Innlegg til debatten gis 3 minutter taletid. Ved andregangs innlegg reduseres taletiden til 2 40 
minutter. Det gis adgang til maksimum to replikker etter hvert innlegg, samt svarreplikk. 41 
Replikker gis 1 minutt taletid. Replikk på replikk er ikke tillatt. Ved stort tidspress kan replikker 42 
sløyfes fullstendig med simpelt flertall. 43 
 44 
Innlegg til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til 45 
replikk. 46 
 47 
Taletiden kan endres ved simpelt flertall. 48 
 49 
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§ 4.2 Taleliste 50 
Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid 51 
om når strek settes. 52 
 53 
Det er kun anledning til å tegne seg to ganger til hver sak på dagsorden. 54 
 55 
I de saker hvor det er fastsatt en tidsramme, jamfør § 2.4, kan møteledelsen redigere talelisten 56 
etter at strek er satt. Når den avsatte tid for saken er brukt opp strykes resten av talelisten.  57 
 58 
Møteledelsen skal søke å endre taletiden tidlig dersom det er fare for at tidsrammen for debatten 59 
overskrides. Følgende prioriteringsliste benyttes når talelisten redigeres: 60 

a) Forslagstillere settes først i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. 61 
b) Årsmøtedelegater som ikke tidligere har hatt ordet i denne saken settes deretter opp i den 62 

samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. 63 
c) Årsmøtedelegater som tidligere har hatt ordet i denne saken, settes deretter opp i den 64 

samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. 65 
d) Andre med talerett settes deretter opp i den rekkefølgen de står på den uredigerte 66 

talelisten. 67 
e) Strek kan oppheves med simpelt flertall. Strykning av taletid kan overprøves med simpelt 68 

flertall. 69 
 70 
§ 4.3 Temaredigering av taleliste 71 
Under debatten om uttalelser kan det benyttes talelister redigert etter tema. Ved bruk av 72 
temaredigerte talelister skal inntegning skje før debattene starter og hver delegat vil ha 73 
anledning til å tegne seg til sammen to ganger.  74 
 75 
Forøvrig følges den samme prioriteringsliste som for redigering av taleliste som i § 4.2. 76 
 77 
§ 4.4 Forslag 78 
Endringsforslag til kommuneprogrammet skal framsettes skriftlig til partikontoret senest 79 
13.02.15, og endringsforslag til andre saker skal fremsettes skriftlig til partikontoret innen tre 80 
dager før møtestart. Forslagene skal merkes med saksnummer, evt. linjenummer og 81 
forslagsstiller. Innleverte forslag trykkes opp og deles ut på møtet.  82 
 83 
§ 4.5 Innleggsprioritering 84 
Når det bes om innlegg til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden gis dette umiddelbart 85 
etter pågående replikkveksling. 86 

§	  5	  Votering	  87 
Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet fremgår av SVs vedtekter, Oslo SVs 88 
tilleggsvedtekter eller denne forretningsorden. 89 
 90 
§ 5.2 Voteringsmåte 91 
Votering skjer ved håndsopprekning.  92 
 93 
Personvalg skal være skriftlig og hemmelig dersom 1 representant krever det. Andre vedtak kan 94 
også være skriftlig og hemmelig dersom 1/3 av representantene krever det. 95 
Det vises til SVs vedtekter § 7-7 for nærmere beskrivelse av personvalg. 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
§ 5.3 Voteringsorden 101 
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Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen. Under voteringssekvensen er det ikke 102 
adgang til å fremsette nye forslag til saken. Det kan heller ikke holdes innlegg til saksdebatten 103 
under voteringssekvensen. 104 

§	  6	  Valg	  105 
Personvalg skjer skriftlig dersom det kreves. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer 106 
enn halvdelen av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det 107 
loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer, j.fr. § 7-7 i SVs vedtekter. 108 

§	  7	  Protokoll	  109 
Referenten fører protokoll for årsmøtet. Protokollen skal som minstekrav inneholde en oversikt 110 
over tilstedeværende delegater og observatører, en oversikt over alle forslag, voteringer og valg, 111 
og en liste over hvem som tok ordet under hver sak. 112 
 113 
Alle delegater har anledning til å fremme protokolltilførsel. Denne må meldes under 114 
behandlingen av den saken protokolltilførselen gjelder, og leveres møteledelsen skriftlig innen 115 
møtet heves. 116 
 117 
Det er anledning til å protokollføre stemmeforklaringer. Disse må leveres møteledelsen skriftlig 118 
senest innen møtet heves. 119 

Sak	  1.4	   Valg	  av	  møteledere	  og	  referenter	   	  

Fylkesstyret	  innstiller	  på	  følgende	  dirigenter:	  120 
Rune Soleng og Tirill Sjøvoll 121 
Andrea Sjøvoll og Audun Herning 122 

Fylkesstyret	  innstiller	  på	  følgende	  referenter:	  	  123 
• Frederick Reiersen  124 
• Jorid Martinsen  125 
• Leif Ketil Tviberg 126 
• Tore Syvert Haga 127 
• Ane Fidjestøl. 128 

 129 

Sak	  1.5	   Valg	  av	  redaksjonskomité	  og	  protokollunderskrivere	  

Fylkesstyret	  innstiller	  på	  følgende	  redaksjonskomité	  for	  alle	  vedtak	  unntatt	  kommuneprogrammet:	  130 
• Nora Fjelddalen (leder) 131 
• Mari Lund Arnem 132 
• Rolf Vestvik  133 
• Ingrid Hødnebø  134 
• SU 135 

 136 

Fylkesstyret	  innstiller	  på	  følgende	  protokollunderskrivere	  137 
• Joakim Dyrnes 138 
• Olivia Salles 139 
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Sak	  1.6	   Valg	  av	  tellekorps	  
 140 
Fylkesstyret foreslår å overlate valg av tellekorps til dirigentbordet på møtet.  141 
 142 

Sak	  1.7	   Valg	  av	  språkvaskgruppe	  
 143 
Innstilling fra fylkesstyret:  144 
 145 
Det settes ned en språkvaskgruppe for kommuneprogrammet. Gruppa skal rette opp skrivefeil  146 
tegnsettingsfeil samt dele opp lange setninger. Det språkvaskede programmet skal godkjennes av  147 
fylkesstyret før publisering. 148 
 149 
Fylkesstyret innstiller på følgende språkvaskgruppe: 150 

• Sunniva Holmås Eidsvoll   151 
• Ane Aarre   152 
• Audun Herning 153 
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Sak 2. Kommuneprogram 
Endringsforslag kommuneprogram 
 
Dette er endringsforslagene til kommuneprogrammet som var kommet inn innen årsmøtets 
tidsfrist. Redaksjonskomiteen for kommuneprogrammet vil behandle og innstille på 
endringsforslagene. Redaksjonskomiteen kan også formulere nye forslag med utgangspunkt i de 
innkomne, for å forsøke å få til kompromisser, finne bedre ordlyd eller lignende. Du kan lese mer 
om hvordan endringsforslag blir behandlet og redaksjonskomiteens fullmakter i 
forretningsordenen. Ordstyrerbordet vil gi detaljerte instruksjoner om hvordan det enkelte 
forslaget behandles under møtet. Uavhengig av redaksjonskomiteens innstilling har alle 
årsmøtedelegater rett til å kreve separat votering over alle forslag. 
 

Sak 
Type 
endring Fra Til Endringsforslag Forslagsstiller 

1 Tillegg 1 1 

Nytt punkt under "Grønn samferdsel": 
 
"Utarbeide en fotgjengerstrategi med tiltak for å 
gjøre Oslo til en bedre by for gående." Gamle Oslo SV 

2 Endring 2 49 

Ny rekkefølge på kapitlene: 
 
Bysosialisme for framtida 
Omfordeling gjennom eiendomsskatt 
Utdanning som gir like muligheter 
En god oppvekst for alle 
Et trygt arbeidsliv 
En næringvennlig by 
Gode boliger til en levelig pris 
En trygg by 
Helsetjenester som utjevner forskjeller 
Aktive seniorer 
Sosialhjelp som sikkerhetsnett 
En omsorgsfull ruspolitikk 
Et styrket folkestyre 
En grønn by 
Grønn samferdsel 
Gode bomiljøer 
Et bredt idrettstilbud 
En feministisk by 
En mangfoldig by 
En levende kulturby 
En tilgjengelig by 
Regnbuebyen 
Internasjonal solidaritet Nora Fjelddalen 

3 Strykning 55 55 
Etter snart to tiår. 
Kutt ut unødvendige ord: " I dag" 

Tom Rellsve., 
Østensjø 

4 Endring 59 59 ...istedenfor markedsstyring, der mer makt.. 
Tom Rellsve, 
Østensjø 
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5 Endring 64 64 ... og den tredje om feminisme og mangfold. 
Tom Rellsve, 
Østensjø 

6 Endring 66 67 

.....gjennom alle politikkområdene. Miljøpolitikk, 
fordelingspolitikk, likestilling, mangfold, 
eldreomsorg.... 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

7 Endring 79 81 

En aktiv integreringspolitikk skal sørge for at de 
av oss som har innvandrerbakgrunn, er en del av 
fellesskapet, har like muligheter til å delta på 
alle samfunnsområder og får brukt ressursene 
våre. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

8 Endring 79 81 

En aktiv integreringspolitikk skal sørge for at de 
av oss som har innvandrerbakgrunn, blir en del 
av fellesskapet, har like muligheter til å delta på 
alle samfunnsområder og får brukt ressursene 
sine. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

9 Erstatt 79 80 
stryk ordene de av oss som har 
innvandrerbakgrunn og erstatt dem med alle  

Ingunn 
Gjerstad 

10 Endring 82 90 

Klimaspørsmålet er den viktigste politiske 
enkeltsaken i vår tid. Livsgrunnlaget vårt trues 
av farlige klimaendringer og fortsatt rovdrift på 
natur og ressurser. Begge deler bidrar til å 
ødelegge naturmangfoldet og økosystemene vi er 
helt avhengig av. Denne kunnskapen styrer 
hvordan vi i SV vil organisere samferdsel, 
byutvikling og arealbruk i Oslo.  
 
Osloområdet er landets tettest befolkede område. 
Her finner man størstedelen av person- og 
godstrafikken, og det er avgjørende at Oslo og 
Akershus reduserer utslippene fra biltrafikken. 
Byen vokser raskt. Det gjør det enda viktigere 
med besluttsomhet og store radikale grep. 
Bystyrets flertall ønsker å bruke 50 milliarder på 
ny 12-felts motorvei mot Asker. SV vil bruke 
pengene på tidenes kollektivløft for Osloområdet. 

Miljøpolitisk 
utvalg i Oslo 

11 Tillegg 83 84 

Tillegg før siste setning i samme avsnitt: "En rød 
miljøpolitikk innebærer tro på klok politisk 
styring heller enn å overlate skjebnen til 
markedet og de som tjener på kortsiktig vekst." 

Grünerløkka 
SV 
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12 Endring 92 102 

Ordet «transpersoner» er skrevet feil på linje 94 
og 100. Det korrekte prefikset er «trans» ikke 
«transe». Akkurat som homo og hetero betyr 
«like» og «ulike» i forbindelse med seksualitet, 
betyr cis og trans «på samme side» og «på motsatt 
side» i forbindelse med identifisert kjønn og 
tildelt kjønn. De blir da «transpersoner» og 
«cispersoner» som blir riktig skrivemåte, og det 
er slik det brukes til vanlig av både det offentlige 
og organisasjoner. 
 
«Transe» er et slang-ord som normalt sett er en 
forkortelse for transvestitt, og for mange er det et 
stigmatiserende uttrykk. Det brukes av noen av 
de eldre transpersonene i Norge, men er et 
begrep som ikke inkluderer hele gruppen som 
normalt sett regnes med under LHBT og virker 
dermed ekskluderende og bør ikke brukes. 

Veronica 
Berglyd Olsen 

13 
Endring, 
Strykning 92 94 

Feminisme er kvinnekamp. 
Kjønnsmaktordninga, troen på at ett kjønn er 
mer verdt enn et annet, må overvinnes. 
 
( Siste setning om at feminisme også omfatter 
LHBT strykes, siden dette er en ukjent forståelse 
av feminisme, noe også kvinnepolitisk leder i SV 
har bekreftet.) 

Åse Rellsve, 
Østensjø 

14 Endring 92 93 

Erstatte setningen som begynner med: 
”Kjønnsmaktordninga …” med, ”SV er et parti 
som bekjemper kjønnsroller som begrenser folks 
frihet.” 

Gamle Oslo SV 
(sendt inn av 
Unni Berge) 

15 Endring 92 93 
Kjønnsmaktsordninga, der menn systematisk har 
mer makt enn kvinner, må knuses. 

Jorid Martinsen 
og Ingrid 
Fiskaa, Gamle 
Oslo SV 

16 Endring 93 94 
Troen på at ett kjønn er mer verdt enn et annet, 
må bekjempes. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

17 Endring 99 102 

"SV vil fortsette med å inkludere byens lesbiske, 
homofile, bifile og transepersoner . De store 
juridiske hindrene for LHBT-befolkninga er 
overvunnet, men mye gjenstår for at alle skal føle 
seg som del av fellesskapet. Særlig vanskelig har 
LHBT-personer med innvandrerbakgrunn det." 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

18 Endring 99 102 

SV vil fortsette med å inkludere byens lesbiske, 
homofile, bifile og transepersoner. De store 
juridiske hindrene er overvunnet, men mye 
gjenstår for at alle skal føle seg som del av 
fellesskapet. Særlig vanskelig har LHBT-
personer med innvandrerbakgrunn det. 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

19 Tillegg 107 107 
"Ny kurs for solidaritet, miljø og mangfold" vil 
også være en fin overskrift for hele programmet! 

Tom Rellsve, 
Østensjø 
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20 Endring 111 113 

Det er på tide at andre krefter overtar styringen i 
bystyret og byrådet. Sammen med byens 
befolkning skal vi sette ny kurs for solidaritet, 
miljø og mangfold. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

21 Endring 112 116 

"Vi vil ha en by som omfordeler og sørger for at 
folk får like muligheter. I Oslo, der stadig flere 
får større og større privat rikdom, blir den 
offentlige velferden og de kommunale tjenestene 
dårligere. Skal vi som bor i Oslo ha gode skoler, 
godt helsevesen, skikkelig kollektivtilbud og 
idrettsanlegg nær alle, må fellesskapet ha penger 
til dette. Oslo SV vil derfor innføre kommunal 
eiendomsskatt. " 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

22 Tillegg 117 117 

Legge til "en solidarisk", så setningen blir "Oslo 
SV vil derfor innføre en solidarisk kommunal 
eiendomsskatt." 

Grünerløkka 
SV 

23 Tillegg 119 119 

Legge til etter siste setning: "I tillegg ønsker vi at 
prosentsatsen skal økes på sikt, sånn at de som 
eier mest kan bidra mer til fellesskapet." 

Grünerløkka 
SV 

24 Endring 136 138 

"Oslo er en klassedelt by med mange fattige 
enkeltpersoner og familier. SV vil bekjempe 
fattigdom gjennom utjevning av forskjeller i 
arbeidsliv, bolig-, helse-, skole- og 
trygdepolitikk." 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

25 Tillegg 139 140 

legge til rette for barn og unges deltakelse og 
medvirkning i byutvikling og som brukere av en 
rekke kommunale tjenester 

Marianne 
Borgen 

26 Endring 140 140 
"...et system der de opplever å ikke bli tatt 
tilstrekkelig på alvor. " 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

27 Tillegg 152 153 

ha frukt og grønt i skolen og et måltid mat, som 
en sentral del av det helseforebyggende arbeidet 
for barn 

marianne 
borgen 

28 Endring 162 162 

"Det er stor forskjell på tilgang til 
skolehelsetjenester, ambulansetjenester og 
helsestasjoner. " 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

29 Endring 165 167 

"SV vil arbeide for en helsepolitikk som utjevner 
forskjeller, og sørger for at innbyggerne har like 
gode helsetjenester uansett hvor i byen de bor. " 
(Kutt ut siste to setninger) 

Tom Rellsve, 
Østensjø 
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30 Tillegg 167 182 

Alle skal være trygge på at de får rask og god 
hjelp når de blir syke. Nå er både Ullevål og 
Ahus er fullstendig sprengt, mens befolkningen 
øker kraftig. Oslo SV mener kapasiteten må økes 
for eksempel ved å vurdere en bedre utnytting av 
området til Aker sykehus i form av nybygg uten å 
fortrenge samhandlingsarena Aker.  
 
Kulepunkt etter linje 182 
 
• Gå inn for at sykehuskapasiteten i Oslo-
regionen økes, ved at det bygges nytt sykehus for 
eksempel på tomta til Aker sykehus. Geirmund Jor 

31 Strykning 170 170 
Stryk setning etter "faggrupper". Gjentagelse i 
kulepunktet under. Nordstrand SV 

32 Tillegg 175 176 

sikre ar barn blir hørt og at deres behov blir 
individuelt vurdert knyttet til utmåling av 
sosialhjelp 

Marianne 
Borgen 

33 Tillegg 177 178 

Nytt kulepunkt under "Helsetjenester som 
utjevner forskjeller": 
Oslo SV vil: 
"Ha nytt lokalsykehus i Oslo, fortrinnsvis 
gjennom gjenåpning av Aker" Steinar Heldal 

34 Endring 178 178 "pleieplasser" byttes ut med "botilbud" Hanne Lyssand 

35 Strykning 179 180 

Hvordan er dette tenkt å bli kommunal oppgave 
utover det som tilbys gjennom eldresntre, 
barnehager og skoler? 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

36 Tillegg 180 181 
- Arbeide for at flest mulig sykehjem er bygget og 
driftet av kommunen eller ideelle aktører. 

Per Magnus 
Mæhle 
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37 Tillegg 182 183 

- Avskaffe bestiller-utfører-modellen som 
grunnlag for organisering av helsetjenester. 
Organisering av byens helsetjenester må ha 
fokus på å skape helhetlige pasientforløp med 
pasienten i sentrum. 
- Styrke tverrfaglig forebyggende arbeid i helse- 
og omsorgstjenestene blant annet ved satsing på 
kompetansebygging, gjennom frisklivssentraler i 
alle bydeler og koordinering av virkemidler i 
ulike kommunale etater og bydeler. 
- Arbeide for at det fortsatt er lokalsykehus med 
tydelig sektoransvar for hver bydel og at det 
etableres et eget lokalsykehus for Søndre bydeler 
og Groruddalen - fortrinnsvis på Aker sykehus. 
- Etablere tydelig ansvar for koordinering av 
pasientforløp for kronikergrupper.  
- Ta i bruk arbeids- og velferdsteknologi som 
styrker pasientens egen mestring.  
- Stimulere samarbeid mellom 
kommunehelsetjenesten og frivillige 
organisasjoner 
- Styrke utviklingen av pasientnære ambulante 
tjenester i samarbeid mellom 
kommunehelsetjenesten og sykehusene. 
- Aktivt stimulere til nyskaping i utvikling av 
kommunale helsetjenester. 

Per Magnus 
Mæhle 
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38 Tillegg 182 183 

Nytt kapittel:  
 
Forebygging framfor reparasjon 
 
Det moderne livet har gitt oss utfordringer. Vi 
beveger oss for lite i hverdagen, overvekt og 
diabetes er blitt folkesykdommer. Psykiske 
problemer øker i alle aldersgrupper. Biltrafikken 
gjør Oslo lufta skadelig i mange av årets dager. 
SV vil ha mer forebygging og mindre reparasjon. 
Vi vil tilrettelegge for bevegelse i hverdagen, ha 
gode sosiale møteplasser i nærmiljøene og støtte 
det frivillige arbeidet. Eldresentrene kan utvikles 
til frisklivsentraler og idretten kan satse ennå 
mer på lavterskeltilbud.  
 
Helseforebygging: 
• SV vil forebygge i stede for å reparere. 
• Stimulere til samarbeid med frivillige krefter 
og til nye initiativ. 
• Tilrettelegge for bevegelse i hverdagen. 
• Satse på helsestasjon for barn og unge. 
• Støtte eldresentrene som møteplass og 
aktivitetstilbud.  
• Vi vil utvikle helsehus med helsestasjon for 
eldre. 
• Jobbe for gode møteplasser der ulike 
generasjoner kan møtes. 
• Legge vekt på riktig ernæring i 
hjemmetjenesten. 
• Satse på forbyggende og rehabiliterende 
fagprofesjoner som ergoterapi og fysioterapi.  
• La bilene og ikke barna være inne når 
Oslolufta er skadelig.  

Hanne Lyssand 

39 Endring 184 185 

Erstatt: "de skadevirkningene rusmisbruk har for 
samfunnet og for enkeltmennesker." med 
"enkeltmennesker og samfunnet." Nordstrand SV 

40 Tillegg 189 190 

Nytt avsnitt: "Mange som har gjennomført et 
behandlingsløp faller tilbake i rus og kriminalitet 
grunnet mangelfullt ettervern. For folk uten 
utdanning, yrkeserfaring og sosialt nettverk kan 
overgangen fra tilværelsen i 
behandlingsinstitusjon til et vanlig liv være 
nesten uoverstigelig. En god rehablitiering 
forutsetter godt ettervern. SV vil arbeide for at 
Oslo kommune bygger opp et tilbud til den 
enkelte som innebærer et trygt bosted, godt 
utdanningstilbud og positive 
sosialiseringsarenaer." Nordstrand SV 

41 Strykning 193 193 
"Økonomisk kriminalitet" er vel ikke sentralt 
her. Bør heller inn i tekst om næringspolitikk 

Tom Rellsve, 
Østensjø 
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42 Tillegg 203 203 
Sørge for en god oppsøkende helsetjeneste for 
rusavhengige. 

Gamle Oslo SV 
(sendt inn av 
Unni Berge) 

43 Endring 212 217 

For både flertallet og mindretatt 2 bør det vel stå 
"rammen for " skjenketida, siden det i 220-221 er 
enighet om at bydelsutvalgene skal avgjøre 
skjenketidene innafor rammene.. 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

44 Endring 232 236 Foreslår at de to avsnittene bytter plass 
Tom Rellsve, 
Østensjø 

45 Endring 239 240 
Foreslår at de to punktene om brann og redning 
plasseres nederst (til 246-247) 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

46 Strykning 245 245 
Hva meners med å "legge til rette for flere 
natteravner"? Enten konkretiser eller stryk 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

47 Tillegg 247 248 
Innføre en fast ordning med jentetaxi, som kun 
kjøres av kvinnelige sjåfører. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

48 Tillegg 248 249 

Oslo er inne i en periode med sterk vekst. Dette 
skaper store muligheter og utfordringer. En 
grønn by må også være en by der utviklingen av 
byen styres aktivt gjennom demokratiske og 
politiske prosesser og ikke primært av 
kommersielle investeringsinteresser. De som bor 
i byen må inviteres mer aktivt med i diskusjoner 
om hvordan framtidas byrom skal se ut, og 
premissene må i forlengelse av det utvikles i 
demokratiske prosesser og ikke overlates til 
faginstanser og eiendomsspekulanter. 

Per Magnus 
Mæhle 
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49 Endring 249 276 

Noe av det unike med Oslo er muligheten til å bo 
i en storby med intakt natur tett på hele veien 
rundt. Vi må ta ansvar for å sikre 
opplevelseskvalitetene og naturmangfoldet i 
Oslos strandsoner, i fjorden og i de 
omkringliggende Markaskogene. 
 
De gjenværende delene av Oslos strandsone må 
skjermes fra nedbygging og sikres som 
rekreasjonsområder for befolkningen. For øyene i 
fjorden må det gjelde strengt regelverk som 
hindrer videre utbygging, men sikrer 
tilgjengelighet. Unntatt er tiltak som er 
nødvendig for å skjerme Indre Oslofjords 
skrantende sjøfuglbestander i hekketida. 
 
Oslomarka skal brukes til rekreasjon og 
friluftsliv, og den bærekraftige 
forvaltningsmodellen for drift i kommunens egne 
skoger bør utvides til så store deler av Marka 
som mulig. Mindre områder i Markas randsone, 
som ikke kommer i vesentlig konflikt med 
naturmangfold og friluftsliv, kan tilrettelegges 
for organisert idrett. Marka-relatert idrett skal 
prioriteres. Aktivitetssonene som byrådet 
foreslår innenfor Markagrensa må reduseres 
kraftig. 
 
SV vil arbeide for nasjonalpark i Østmarka. Her 
finner vi de største, gjenværende inngrepsfrie 
naturområdene i lavlandet på Østlandet, et 
område som endatil huser en liten ulvebestand. 
Nasjonalparkstatus vil hindre hogst og 
veibygging, men berike naturmangfoldet og 
opplevelsene som er knyttet til ferdsel, fiske, jakt 
og idrett som allerede pågår.  
 
Oslo har et stort ansvar for å kutte i utslipp for å 
nå nasjonale og internasjonale klimamål og sørge 
for ren luft i hele byen. I dag har vi et byråd som 
ikke tar dette ansvaret inn over seg. Biltrafikk 
prioriteres på bekostning av kollektivtrafikk, og 
den raske befolkningsveksten fører til at byens 
grønne lunger og biologiske mangfold står under 
press. SV vil prioritere tiltak som på nær sikt 
fører til et bilfritt sentrum og et 
sammenhengende sykkelveinett. Bane skal alltid 
prioriteres framfor biler. 
 
Vi vil fase ut oljefyrer og gamle bio- og vedovner i 
hele byen og etablere Oslo som landets mest 
energieffektive by. SV vil få til en historisk 
satsing på ENØK i hele byens boligmasse 
gjennom kommunens klima- og energifond. 
Etterisolering av bygg og rentbrennende ovner vil 

Miljøpolitisk 
utvalg i Oslo 
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bedre luftkvaliteten betydelig på de kaldeste 
vinterdagene.  
 
Veksten i boligbygging skal aldri gå på 
bekostning av grøntarealer, nærmiljø eller 
biologisk mangfold. Breddene rundt byens ti 
elveleier skal vernes. Bekker som ligger i rør skal 
åpnes der det er mulig, og flere områder rundt 
elveleiene skal tilrettelegges som 
rekreasjonsområder. Hele byen skal ha 
gjennomgående grøntdrag. Lekeskoger og grønne 
og trygge skoleveier skal skape gode 
lokalsamfunn for barn.  
 
SV vil:  
• Sikre og videreutvikle byens parker og 
grøntområder. Når nye reguleringsplaner lages 
og gjennomføres, skal det innarbeides nye park- 
og grøntområder.  
• Verne alle skogsområder inne i byen.  
• Verne Markas gjenværende eventyrskoger mot 
hogst i tråd med Markaloven. 
• Etablere naturbaser for barnehager og skoler i 
Marka. 
• Forby nye boligprosjekter som legger beslag på 
strandsonen.  
• Forby alle nye byggeprosjekter som bryter 
Markagrensen. 
• Arbeide for at indre deler av Østmarka blir 
nasjonalpark. 
• Opprettholde kolonihager, parsellhager og 
skolehager. 
• Gå inn for en historisk satsing på 
energieffektivisering gjennom kommunens 
klima- og energifond ved å gi støtte til enda flere 
tiltak som får ned luftforurensningen.  
• Sikre at alle nye kommunale bygg har 
plusshus-standard. Kommunale bygg som 
rehabiliteres skal minst ha passivhus-standard.  
• Skjerme beboere nær store veier mot støy og 
forurensning. 
• Pålegge bruk av landstrøm for alle større skip i 
Oslo Havn. 
• Sikre vannkvaliteten i Oslofjorden ved å fjerne 
all giftforurensing. 
• Kartlegge veiene barn bruker når de beveger 
seg ute, for å kunne sikre skoleveier og 
lekeområder bedre.  
• Opprette et felles politisk organ mellom Oslo og 
Akershus for å sikre en miljøvennlig utvikling av 
regionen 

50 Endring 249 249 

Setningen endres til: Noe av det helt unike med 
Oslo er å kunne bo i en storby med Marka og 
fjorden så nær. 

Bente Lise 
Dagenborg 
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51 Tillegg 251 251 

Tillegg i setningen: ...internasjonale klimamål og 
sørge for ren luft og mindre støy for de som bor 
her. 

Bente Lise 
Dagenborg 

52 Endring 255 255 

I Oslo vinterstid er luften flere steder svært 
forurenset og fører til alvorlige helseplager og økt 
dødlighet. 

Gamle Oslo SV 
(sendt inn av 
Unni Berge) 

53 Tillegg 258 259 

All byutvikling og fortetting må følge det 
banebaserte kollektivnettet og stasjonene. Ingen 
planlegging av nye by-og boligområder uten at 
finansiering av ny bane er sikret. 
Parkeringsnormene må reduseres kraftig i 
forbindelse med fortettingen. 
 
(Anbefaler forøvrig at forslaget fra Miljøpolitisk 
utvalg innarbeides, og erstatter foreliggende 
forslag på grønn tråd, og at dette forslaget her 
blir innarbeidet i det. Det er diskutert i MPU 
prinsipielt. Mvh Beate Bruun) 

Ullern ved 
Beate Bruun 

54 Tillegg 259 259 

En tett og godt planlagt byutvikling gjør det 
enklere å tilrettelegge for et miljøvennlig 
samferdselstilbud, og kan være med på å bevare 
parker og Oslomarka. Gamle Oslo SV 

55 Endring 260 260 

stryk setningen sonene rundt byens ti elveleier 
skal vernes. (dette er for dårlig forklart.) 
Alternativ er å flytte de punktene som om 
handler yrkesfag for seg til slutt (etter linje 491) 

Ingunn 
Gjerstad 

56 Tillegg 262 263 

- Sikre friere tilgang til bruk av skolebygg for 
ikke-komersiell aktivitet rettet mot barn og 
ungdom etter skoletid. 
- Tilrettelegge for styrket samarbeidet mellom 
skolene og frivillige, ikke-komersielle kulturtiltak 
for barn og ungdom (eks. skolekorps, skolekor, 
teater grupper osv) 

Per Magnus 
Mæhle 

57 Tillegg 265 265 

Nytt kulepunkt: "Få vedtatt en helhetlig 
forvaltningsplan for Ekebergsletta med 
tilgrensende grøntområder som verner områdets 
miljø- og kulturmangfold mot nedbygging og 
forfall." Nordstrand SV 
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58 Tillegg 265 266 

- Involvere folk i byen mer aktivt i utviklingen av 
egen by og egne nærområder. Politiske 
virkemidler må brukes og styrkes med sikte på å 
ivareta allsidige behov nå og i framtida. 
- Vurdere alle store byggeprosjekt i forhold til 
hvordan de virker på allsidig, grønt og 
inkluderende bymiljø. 
- Stimulere til allsidig butikkvirksomhet i nye og 
etablerte boområder og ha en restriktiv holdning 
til videre utvikling av kjøpesentra uten 
tilknytning til eller integrert i boområder. 
- Tilrettelegge for at offentlige rom til organiserte 
og improviserte sosiale aktiviteter. 

Per Magnus 
Mæhle 

59 Tillegg 266 267 
- Realisere en nasjonalpark med et 
nasjonalparksenter i Østmarka 

Bente Lise 
Dagenborg 

60 Tillegg 269 270 

- Utarbeide flerbruksplan for strandsonen og 
sjøarealet med hensyn til bant annet natur, 
friluftsliv, idrett, båtliv og sjøfart. 

Bente Lise 
Dagenborg 

61 Tillegg 276 276 

Være en forkjemper for at kommunen skal 
gjennomføre alle tiltak som er nødvendig for å 
sikre Oslos innbyggere trygg og ren luft. 

Gamle Oslo Sv 
(sendt inn av 
Unni Berge 
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62 Endring 278 321 

Utslippene fra veitrafikken er den største kilden 
til klimagassutslipp og helseskadelig 
luftforurensning i Oslo. Veier og trafikk 
genererer i tillegg støy og visuell forurensning. 
Samtidig er vi avhengig av god og effektiv 
samferdsel i byen for å ivareta tjenestetilbud og 
arbeidsliv. SVs mål er at alle byens innbyggere 
får økt livskvalitet ved å leve miljøvennlig. Derfor 
vil SV være en garantist for å flytte transport fra 
privatbilisme til kollektive løsninger i 
verdensklasse. Miljødifferensierte bompenger på 
innfartsveier må benyttes for å begrense biler og 
forurensning i byen. Den som forurenser mest, 
må også betale mest. 
 
Oslo SV vil sikre lave priser på månedskortet i 
Oslo. Vi vil innføre en makspris for 
månedskortet. For skoler, barnehager og 
aktivitetsskolen er utgiftene for å reise rundt i 
byen alt for høy. Mindre reiser i skole- og 
barnehagetiden fører til færre naturopplevelser 
og museumsbesøk for barna. For barnefamilier 
med flere barn blir det ofte billigere å bruke bil 
enn å velge miljøet. Takket være SV ble det i 
forrige periode gratis å ta med seg sykkel på t-
banen. Nå skal SV sikre at det blir gratis for 
barn under 16 år å reise miljøvennlig i Oslo. 
 
Ny E18 og andre større veiprosjekter skrinlegges 
for å frigi midler til et framtidsrettet og 
miljøvennlig kollektivsystem i Oslo. Ny tunell for 
t-bane og jernbane gjennom sentrum er helt 
essensielt for å øke hyppighet og hastighet på t-
bane og lokaltog. 
 
For å redusere privatbilismen, trengs en 
betydelig satsing på sykkelveinett og gangstier. 
SV vil ferdigstille hovedveinettet for sykkel innen 
2018 og prioritere videre utbygging av 
sykkelveinettet. På nær sikt vil SV fjerne 
privatbilisme fra Oslo sentrum. Som ledd i dette, 
vil SV ha bilfrie soner, nye sentrumssoner med 
veiprising og sterkere parkeringsrestriksjoner.  
 
Utbyggingen av kollektive løsninger skal bl.a. 
finansieres med miljøavgifter på privatbilisme. 
Slike avgifter vil bidra til at folk velger mer 
miljøvennlige løsninger som bane, sykkel eller el-
bil.  
 
SV vil utvide bysykkelordningen til hele byen. Vi 
vil gradvis innføre elektriske bysykler. Gyldig 
månedskort på kollektivtrafikken i Oslo skal gi 
gratis tilgang til bysykler.  
 

Miljøpolitisk 
utvalg i Oslo 
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SV vil styrke kollektivtransporten i byen ved å 
samle de forskjellige kollektivselskapene 
kommunen eier. På den måten vil driften bli mer 
effektiv, og de ansattes faglige innspill vil komme 
Oslos samferdselstilbud til gode. Oslo SV vil 
aktivt jobbe mot privatisering og oppstykking av 
samferdselssektoren. 
 
SV vil: 
• Bygge ny sentrumstunell for t-bane med stopp 
på Bislett, St. Hanshaugen, Sagene/Torshov og 
Grünerløkka. 
• Bygge ny tunell for lokaltog fra Filipstad 
gjennom sentrum, med flere stasjoner enn i dag.  
• Bygge ny bybane for Trikken fra Skøyen via 
Lysaker til Fornebu.  
• Forlenge t-banen til Ellingsrudåsen videre til 
A-hus og Lillestrøm.  
• Bygge trikk over Tonsenhagen til Veitvet. 
• Etablere tverrgående linjer over Groruddalen 
og Søndre-Nordstrand. 
• Oppgradere Majorstuen, Stortinget og Tøyen 
stasjon i henhold til planer for utbygging av 
framtidig t-banekapasitet i Oslo. 
• Jobbe for en raskere og mer effektiv t-bane med 
økt hastighet og hyppighet på samtlige linjer. 
• Et månedskort i Oslo for voksne skal ikke koste 
mer enn 500 kroner. For ungdom mellom 16 og 
21 og studenter skal månedskortet ikke koste 
mer enn 250 kroner. 
• For barn og unge under 16 år skal all 
kollektivtrafikk i Oslo være gratis. 
• Sikre trygge skoleveier med fartsdempende 
tiltak og hindre gjennomgående trafikk ved 
skoler. 
• At TT-tjenesten skal være et offentlig ansvar og 
forvaltes av Ruter uten anbudsutsetting. 
• Etablere flere ladestasjoner for el-bil, for 
eksempel i tilknytning til borettslag, 
parkeringsplasser og andre sentrale områder. 
• Dempe bilbelastningen i byen ved å opprette 
flere gågater, sykkelveier og veier kun for 
kollektivtransport, personbilfrie soner, soner med 
veiprising og sterkere parkeringsrestriksjoner. 
• Forbeholde en større del av parkeringsplassene 
i sentrum til bilkollektiver og el-biler.  
• Frigjøre parkeringsplasser for å gi plass til 
sykkelveier. 
• Utvide bysykkelordningen til hele byen med el-
sykler. 

63 Endring 282 283 

SV være en garantist for å flytte tramsport over 
fra privatbilisme og over til kollektive løsninger 
samt løsninger basert på sykling og gåing. Nye 
bilveiprosjekter ……. 

Per Magnus 
Mæhle 
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64 
Endring, 
Tillegg 283 284 

Nye bilveiprosjekter som E18 må omprioriteres 
for å frigi midler til et fremtidsrettet, 
miljøvennlig og rimelig transporttilbud. Nordstrand SV 

65 Endring 283 284 

Nye bilveiprosjekter som UTVIDELSE AV av 
E18 må STOPPES for å frigi midler til et 
framtidsrettet og miljøvennlig transporttilbud. 

Einar 
Braathen, 
Frogner SV 

66 Tillegg 286 286 

Oslo skal være sykkelby. En storstilt økning av 
sammenhengende rødfargede felter langs 
veibanen vil bidra til dette. 

Ivar Melby og 
styret i 
Grünerløkka 
SV 

67 Endring 288 289 

Utbyggingen av kollektive løsninger skal bl.a. 
finansieres med KRAFTIG ØKNING AV 
BOMPENGER OG ANDRE avgifter på 
privatbilisme slik at... 

Einar 
Braathen, 
Frogner SV 

68 Endring 289 289 
slik at det gir en fordel å bruke mer miljøvennlige 
løsninger som elbil, elsykkel, sykkel og gåing. 

Per Magnus 
Mæhle 

69 Endring 291 293 

Utbyggingen av kollektive løsninger skal bl.a. 
finansieres med avgifter på privatbilisme. Det 
skal bli mer fordelaktig å velge mer miljøvennlige 
løsninger som å gå og å bruke sykkel eller el-
sykkel. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

70 Tillegg 294 297 

Siden skipstrafikken i vesentlig grad bidrar til 
CO2-utslipp og luftforurensning, bør skip som 
ligger i Oslo Havn betale ekstra havneavgift 
(miljøavgift) etter forurenser-betaler-prinsippet. 
Avgiften må øremerkes til å finansiere 
elektrifisering av havnen. 

Einar 
Braathen, 
Frogner SV 

71 Tillegg 296 297 

Nytt kulepunkt: "SV vil innføre makspris på 
månedskort og utvide ordningen med 
barnerabatt til å gjelde alle dager. " Nordstrand SV 

72 Endring 296 296 

Sikre mer gods på sjø og bane og folkevalgt 
innflytelse i Oslo Havn. Oslo SV vil bidra til at 
ILOkonvensjon 137 legges til grunn for 
havnedrift for å ivareta arbeidstakerrettigheter 
og sikkerhet 

Ingunn 
Gjerstad 

73 Tillegg 303 304 

- Kartlegge og utbedre utrygge 
fotgjengerstrekninger 
- Satse sterkt på utbygging flere av egne 
sykkeltraseer 
- Kartlegge og utvikle flere aktuelle områder i 
sentrum som kan gjøres bilfrie 

Per Magnus 
Mæhle 

74 Endring 308 308 
• Starte arbeidet med trikk til Tonsenhagen og 
videre til Linderud T 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

75 Tillegg 309 309 Innføre rushtidsavgift. 

Ivar Melby, 
Grünerløkka 
SV 

76 Tillegg 309 309 
Gjøre prøveordningene for beboerparkering 
permanent, og øke omfanget av ordningen. 

Ivar Melby, 
Grünerløkka 
SV 
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77 Tillegg 314 314 

- Ferdigstille hovedsykkelveinettet innen 2018 og 
prioritere sammenhengende sykkelfelt i byens 
lokale hovedfartsårer. 
 
- Storstilt satsing på heldekkende fargemerking 
av sykkelfeltene og sykkelbokser i byens 
lyskryss. 

Ivar Melby og 
styret i 
Grünerløkka 
SV 

78 Tillegg 314 314 
- Arbeide for egne gater for syklister inn mot 
indre by fra omkransende bydeler. 

Ivar Melby, 
Grünerløkka 
SV 

79 Endring 314 314 
og legge bedre til rette for 
bildeleringer/bilkollektiv 

Ingunn 
Gjerstad 

80 Endring 323 326 

"Oslo skal være en by der alle har like 
muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet eller 
økonomi. Altfor mange kvinner opplever Oslo 
som utrygt." Tom Rellsve, 

Østensjø 

81 Tillegg 338 339 

De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven som 
H/Frp-regjeringen foreslår, vil spesielt slå 
uheldig ut for kvinner. Dersom disse endringene 
vedtas, må Oslo kommune derfor søke om 
dispensasjon fra loven og fortsatt ansette på de 
vilkårene som fins i loven slik den er i dag. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

82 Tillegg 340 340 med minimum to av tre helger fri. 
Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

83 Tillegg 340 340 
* Bruke kommunale tariffoppgjør til et 
likelønnsløft for kvinnedominerte yrker. Gamle Oslo SV 

84 Tillegg 340 340 
Nytt kulepunkt: at kommunen innfører 
tillitsreformen i samarbeid med de ansatte 

Ingunn 
Gjerstad 

85 Tillegg 344 345 

Nytt punkt: 
 
Innenfor pleie- og omsorgssektoren skal 
grunnbemanningen økes. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

86 Tillegg 344 345 

Nytt punkt: 
 
Oslo kommune skal fortsette å følge vilkårene i 
arbeidsmiljølovens bestemmelser slik den 
foreligger per i dag. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

87 Endring 345 345 Kvinnegruppa støtter mindretallet i dissens 7. 
Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

88 Endring 348 673 

- Flytte linje 348 «Innføre anonyme 
jobbsøknader» til side 19 og plassere det som et 
nytt punkt på linje 673. Gamle Oslo SV 

89 Tillegg 365 365 

Nytt punkt: 
 
Øke ressursene til Oslo-politiet for bedre 
håndheving av sexkjøpsloven. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 
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90 Tillegg 376 376 

Legge til «partnervold», så formulering blir: 
«voldtektssaker og partnervold prioriteres høyere 
av politiet» 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

91 Tillegg 378 379 

Nytt punkt: 
 
At politi, rettsvesen, trygdeetat, sosialkontor og 
politikere øker sin kunnskap om vold mot 
kvinner og at det utarbeides en handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner for Oslo. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

92 Tillegg 383 384 

Nytt punkt:  
 
At voldsutsatte kvinner skal tilbys trygge, 
kommunale overgangsboliger etter et opphold på 
krisesenter. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

93 Endring 384 391 Kvinnegruppa støtter flertallet i dissens 8. 
Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

94 Endring 423 423 
• Ha gratis halvdagsplass for barn fra tre år og 
oppover fra familier med lav inntekt. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

95 Endring 438 440 

…. deltakelse. Skolen skaper selvstendige 
individer, men samtidig må den også utvikle 
toleranse, medmenneskelighet og demokratiske 
holdninger. Den skal fremme utvikling av den 
enkeltes evner, men universelt også evnen til å ta 
medansvar for andre og utvikle fellesskap. 

Per Magnus 
Mæhle 

96 Tillegg 440 441 

Ny setning: 
 
Oslo SV vil ha en skole som lærer elevene å tenke 
kritisk om kjønn og makt. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

97 Tillegg 451 452 Nytt kulepunkt: "Avvikle Osloprøvene" Nordstrand SV 

98 Endring 460 461 

• Tilbud om gratis halvdagsplass i 
aktivitetsskolen for familier med lav inntekt i 
hele byen. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

99 Tillegg 465 465 

Nytt avsnitt før linje 465 om lærlingplasser: (SV 
vil) øke andelen som velger fagopplæring fra 
dagens 28 prosent til å nærme seg landssnittet 
på 50. For å oppnå dette må kommunen sørge for 
at videregående skoler dimensjoneres i tråd med 
samfunnets og næringslivets behov og at 
yrkesutdanning og fagbrev gjøres like attraktivt 
som studiespesialisering ved at det tilbys gode 
skoletilbud. 

Ingunn 
Gjerstad 
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100 Tillegg 465 465 

Nytt ledd etter dette på side 14 l 465 Elevene må 
gjøres kjent med ulike yrkesvalg både i 
barneskole og på ungdomstrinn. Sv vil at Oslo 
Kommune skal styrke samarbeidet mellom skole 
og arbeidsliv ved at partene i arbeidslivet trekkes 
mer inn i skolen. så kommer pkt om 
lærlingplasser (l 465)  

Ingunn 
Gjerstad 

101 Endring 467 468 

• Tilrettelegge for sterkere elevdemokrati ved at 
elevrådene får disponere et eget budsjett 
innenfor rammene av skolens driftsbudsjett. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

102 Tillegg 472 472 

Nytt kulepunkt:  
- Fjerne Oslo-prøvene og sørge for at Oslo-elevene 
ikke har flere fellesprøver enn ellers i landet Gamle Oslo SV 

103 Endring 476 477 

• Evaluere modellen for rent karakterbasert 
inntak til videregående skole for å finne 
løsninger som kan motvirke at det dannes A- og 
B-skoler. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

104 Tillegg 481 481 

Nytt kulepunkt: 
- Sørge for at det ved oppussing og nybygging av 
skoler legges til rette for kreativ og praktisk 
aktivitet gjennom å bygge øvingsrom, atelier, 
studioer og verksteder. Gamle Oslo SV 

105 Endring 482 482 
• Utvikle en alternativ modell for 
ressursfordeling i grunnskolen ....... 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

106 Tillegg 482 482 

Bedre samarbeidet mellom skolen, bydelene, 
andre offentlige tjenester og arbeidslivet slik at 
elever som ikke mestrer skolehverdagen kan få et 
alternativt tilbud. 

Ingrid Fiskaa, 
Gamle Oslo SV 

107 Tillegg 484 485 

Nytt punkt: 
 
Sørge for at rådgivningstjeneste i skolen bidrar 
til at ungdom tar kjønnsutradisjonelle 
utdanningsvalg. 

Kvinnegruppa i 
Oslo SV 

108 Endring 487 487 
• Innføre en ordning som åpner for godkjent 
fravær pga. politiske verv.. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 
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109 
Endring, 
Strykning 499 501 

Stryke linjene 499 ,500 og 501 etter ordet 
skolebakgrunn. (stryke det om traumer samt å 
lage arbeidsplasser m andre språkkrav) Tillegg 
fra linje 501: 
Flere trenger  opplæring i grunnleggende 
ferdigheter, det betyr å kunne uttrykke seg 
muntlig og skriftlig i norsk, lese, regne og bruke 
digitale verktøy. Opplæringen må være 
tilrettelagt for eleven i forhold til nivå og 
skolebakgrunn. Grunnskole 8-10 klasse bør 
styrkes i dag da det er for få plasser i forhold til 
økt behov . Oslo kommune vil at alle som søker 
arbeid i kommunen har norsknivå B1 
(Norskprøve3) når de søker arbeid og det er 
ønskelig i større grad at de har et fagbrev. 
Mangel på skolegang og arbeid kan gi psykiske, 
fysiske plager eller forsterke tidligere plager og 
at flere blir stående utenfor arbeidsliv.  

Ingunn 
Gjerstad og 
Tone Bjåland 

110 Endring 500 501 

Både mennesker med høyere utdanning, og 
mennesker uten skolegang, må få mulighet til å 
lære norsk..... 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

111 Endring 504 504 
En del av dem som kommer til Norge og Oslo i 
dag,.............. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

112 Strykning 505 505 

stryke ordet rimeligere. (SV vil at EØsborgere 
skal ha gratis norskundervisning slik også 
fagbevegegelsen krever) 

Ingunn 
Gjerstad og 
Tone Bjåland 

113 Endring 511 512 

• At kommunen skal tilby rimeligere norskkurs 
og rådgivningstjeneste for arbeidsinnvandrere 
slik at de står sterkere i arbeidslivet. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

114 Tillegg 515 515 
Nytt kulepunkt: Jobbe for å få flere stillinger i 
kommunen for de som ikke klarer å nå B1 i norsk 

Ingunn 
Gjerstad og 
Tone Bjåland 

115 Endring 518 519 
• At voksenopplæringen skal gi alle mulighet til 
å jobbe seg fram mot å bestå norskprøven. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

116 
Endring, 
Tillegg 561 562 

satse på bedre språkopplæring som f.eks. 
mobanosa- grupper (...) og språkkafeer på 
biblioteken i bydelene 

Marianne 
Borgen 

117 Tillegg 567 567 

…. skaffe seg bolig. En forklaring på prispresset 
er spekulanter som investerer i annen bolig enn 
den de bor i selv. Det må møtes med 
skattepolitiske tiltak som gjør dette mindre 
attraktivt. En annen forklaring på prispresset er 
underskuddet på boliger. I en by med vekst er det 
derfor spesielt viktig at Oslo kommune har en 
offensiv og langsiktig planlegging av og 
tilrettelegging for nye boområder. 

Per Magnus 
Mæhle 
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118 Tillegg 571 572 

Et godt bomiljø er ikke minst et grønt bomiljø. 
Det betyr at vi ikke vil ha ensidige miljø som 
forutsetter mye reising for innkjøp og sosialt liv. 
Det betyr at det må utvikles og tas vare på 
grønne lunger i alle bomiljø - både nye og 
etablerte og at bomiljøene ha god tilgang på 
kollektivtrafikk og tilrettelegger for trygg ferdsel 
pr fot og sykkel. De gode og grønne bomiljøene er 
dessuten områder der beboerne selv inviteres til 
å delta i prosessene som avgjør hvordan 
boområdene skal utvikles. 

Per Magnus 
Mæhle 

119 Endring 573 587 

Språklig forenkling:  
"....Når det er behov for boliger i et område, må 
kommunen sørge for bygging selv om private 
entreprenører eller boligbyggerlag ikke ønsker å 
bygge ut.  
SV vil:  
• Opprette et kommunalt tomteselskap med 
oppdrag å kjøpe tomter og legge til rette for 
boligbygging der det trengs, og ikke bare der 
kommersielle aktører ønsker å bygge. 
• Opprette det kommunale foretaket Oslohus 
som byggherre på tomter der ikke kommersielle 
aktører er villige til å bygge til en akseptabel pris 
• At det bygges flere boliger rundt knutepunkter 
for kollektivtrafikk.  
• At når en utbygger får kjøpe en offentlig tomt 
for å bygge boliger, skal tomten falle tilbake til 
fellesskapet om ikke utbyggingen er i gang innen 
rimelig tid.  
• Fjerne unødvendig byråkrati i 
byggesaksbehandling ennomgå måten 
byggesaker håndteres på for å Tom Rellsve 
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120 Endring 573 587 

Språklig forenkling:  
"....Når det er behov for boliger i et område, må 
kommunen sørge for bygging selv om private 
entreprenører eller boligbyggerlag ikke ønsker å 
bygge ut.  
SV vil:  
• Opprette et kommunalt tomteselskap med 
oppdrag å kjøpe tomter og legge til rette for 
boligbygging der det trengs, og ikke bare der 
kommersielle aktører ønsker å bygge. 
• Opprette det kommunale foretaket Oslohus 
som byggherre på tomter der ikke kommersielle 
aktører er villige til å bygge til en akseptabel pris 
• At det bygges flere boliger rundt knutepunkter 
for kollektivtyransport.  
• At kommunale tomter som er solgt til 
boligbygger, faller tilbake til kommunen om ikke 
bygging er i gang innen rimelig tid.  
• Fjerne unødvendig byråkrati i 
byggesaksbehandling"  Tom Rellsve 

121 Endring 577 579 

• Opprette et kommunalt tomteselskap med 
oppdrag å sørge for at tomter blir kjøpt og 
tilrettelagt for boligbygging der det trengs, og 
ikke bare der kommersielle aktører ønsker å 
bygge. 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

122 Endring 587 587 
• Fjerne unødvendig byråkrati.i 
byggesaksbehandling 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

123 Tillegg 587 587 

Nytt kulepunkt: 
 
"Endre leilighetsnormen i Oslo slik at vi kan 
sikre flere store familieboliger, spesielt i indre 
øst." Gamle Oslo SV 

124 Endring 590 590 
. Private kjøper bygårder og leiligheter, og leier 
ut til høye priser. 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

125 Endring 590 592 

• Sikre at når en utbygger får kjøpe en 
kommunal tomt for å bygge boliger, skal tomten 
falle tilbake til kommunen om ikke utbyggingen 
er i gang innen rimelig tid. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

126 Endring 598 602 

"......SV vil også selge boliger i områder med stor 
tetthet av kommunale boliger og kjøpe andre 
steder.  
• At kommunen krever en andel av boligene som 
betaling for tomta, når private bygger på 
kommunal grunn. 
• Ruste opp boligene kommunen eier, og at 
kommunen ikke bruker..." 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

127 Endring 600 600 ......som betaling for tomta når private bygger ... 
Tom Rellsve, 
Østensjø 

128 Endring 600 600 
..... som betaling for tomta, når private bygger på 
kommunal grunn.. 

Tom Rellsve, 
Østensjø 
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129 Endring 603 605 

• At kommunen benytter muligheten til å kjøpe 
inntil 10 prosent av nye boliger i borettslag og 
sameier. SV vil også jobbe for å selge boliger i 
områder med stor tetthet av kommunale boliger 
for å kunne kjøpe nye i andre deler av byen. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

130 Tillegg 604 605 

• Spre kommunale leiligheter utover alle 
bydelene og boligmassen jevnt utover i bydelen.  
• Tilby alle som kommer ut fra 
institusjonsopphold eller fengsel en kommunal 
bolig og bo-oppfølging ved behov.  
• Ta igjen etterslepet og øke satsingen på 
vedlikehold og rehabilitering av kommunale 
bygg. 

Miljøpolitisk 
utvalg i Oslo 

131 Endring 605 633 

Gode bymiljøer 
SV vil at byutviklingen skal legge grunnlag for 
gode opplevelser og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. I dag får noen områder langt mer 
forurensende trafikk og belastende virksomhet 
enn andre. SV vil arbeide for løsninger som 
reduserer miljøbelastningene og spesielt i de 
mest utsatte områdene av byen.  
 
Omfang av varslet innflytting til Oslo vil øke de 
eksisterende byproblemene dersom det ikke 
prioriteres annerledes enn nå. SVs mål er at 
byutviklingen skal komme folk flest til gode. Det 
er de folkevalgte og ikke markedskreftene som 
skal styre hvordan byen skal se ut, hvordan den 
skal vokse og utvikle seg.  
 
En forutsetning for nye boområder er god og nær 
kollektivdekning, prioritering av gående og 
syklende framfor biler. Det må være barnehager, 
skoler, bibliotek, svømmehall, idrettsanlegg og 
nødvendig offentlig servicetilbud i nærheten, og 
god tilgang til natur- og grøntområder. 
Markagrensa skal aldri flyttes. 
 
SV vil:  
• Sikre offentlig sjøtilgang når nye områder 
langs fjorden bygges ut.  
• At like kriterier legges til grunn i vest som i øst 
når det gjelder byggehøyder og tetthet.  
• Sikre planene for Tøyen slik at det etableres et 
sammenhengende grønt- og parkdrag over 
Finnmarksgata og en ny friluftsscene i området.  
• Bygge lokk over E6 ved Furuset og Mortensrud 
for å begrense den lokale forurensningen og bidra 
til byutvikling. Med lokket vil vi etableres et 
sammenhengende grønt- og parkdrag fra Holmlia 
via Østmarka til Nordmarka med skiløyper om 
vinteren. 
• Gjøre satsinger som den på Tøyen, i Oslo-Sør og 
i Groruddalen til permanente programmer for å 
løfte viktige deler av byen.  

Miljøpolitisk 
utvalg i Oslo 
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• Skape reklamefrie soner ved barnehager, 
skoler, høyskoler og universitet, samt på torg og 
plasser i byen. 
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132 Endring 605 639 

(Det var en feil i forrige innspill. Her er den siste 
og riktige versjonen.) 
 
Gode bymiljøer 
SV vil at byutviklingen skal legge grunnlag for 
gode opplevelser og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. I dag får noen områder langt mer 
forurensende trafikk og belastende virksomhet 
enn andre. SV vil arbeide for løsninger som 
reduserer miljøbelastningene og spesielt i de 
mest utsatte områdene av byen.  
Omfang av varslet innflytting til Oslo vil øke de 
eksisterende byproblemene dersom det ikke 
prioriteres annerledes enn nå. SVs mål er at 
byutviklingen skal komme folk flest til gode. Det 
er de folkevalgte og ikke markedskreftene som 
skal styre hvordan byen skal se ut, hvordan den 
skal vokse og utvikle seg.  
En forutsetning for nye boområder er god og nær 
kollektivdekning, prioritering av gående og 
syklende framfor biler. Det må være barnehager, 
skoler, bibliotek, svømmehall, idrettsanlegg og 
nødvendig offentlig servicetilbud i nærheten, og 
god tilgang til natur- og grøntområder. 
Markagrensa skal aldri flyttes. 
 
SV vil:  
• Sikre offentlig sjøtilgang når nye områder 
langs fjorden bygges ut.  
• At like kriterier legges til grunn i vest som i øst 
når det gjelder byggehøyder og tetthet.  
• Sikre planene for Tøyen slik at det etableres et 
sammenhengende grønt- og parkdrag over 
Finnmarksgata og en ny friluftsscene i området.  
• Bygge miljølokk over E6 ved Furuset, 
Manglerud og Mortensrud for å begrense den 
lokale forurensningen og bidra til byutvikling. 
Med miljølokkene vil vi etablere et 
sammenhengende grønt- og parkdrag fra Holmlia 
via Østmarka til Nordmarka med skiløyper om 
vinteren. 
• Gjøre satsinger som den på Tøyen, i Oslo-Sør og 
i Groruddalen til permanente programmer for å 
løfte viktige deler av byen.  
• Skape reklamefrie soner ved barnehager, 
skoler, høyskoler og universitet, samt på torg og 
plasser i byen. 

Miljøpolitisk 
utvalg i Oslo 

133 Endring 605 605 Overskriften endres til "Gode bymiljøer" 
Tom Rellsve, 
Østensjø 

134 Endring 607 608 

• At kommunen stiller krav om å få overta inntil 
10 prosent av boligene som del av oppgjøret, når 
en kommunal tomt selges til boligbygging. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 
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135 Tillegg 615 615 

…. markedskreftene. Som en del av den politiske 
prosessen rundt byens utvikling vil SV gå inn for 
at befolkningen generelt mer aktivit involveres 
både i forhold til utvikling av områder som er av 
stor betydning for svært mange som bor i byen og 
i utvikling av nærområdene der folk bor. Byen 
blir ikke …. 

Per Magnus 
Mæhle 

136 Tillegg 620 620 

Nytt strekpunkt: 
 
SV vil: 
- at E6 legges i tunnel (Manglerudtunnelen, langt 
tunnelalternativ) med reduksjon i forhold til 
dagens veikapasitet, der nåværende veiområde 
frigjøres til byutvikling, slik at området og 
befolkning endelig blir kvitt trafikkforurensning 
og støy. Østensjø SV 

137 Tillegg 621 622 

Nytt kulepunkt: "Avvikle reklamefinansiering av 
velferdstjenster. Privatisering av det offentlige 
rom er en uting." Nordstrand SV 

138 Tillegg 621 621 

Nytt strekpunkt: 
- At utbygger og planmyndighet involvere 
nærmiljøet i tankesmie i tidlig fase av 
utbyggingsprosjekter 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

139 Endring 627 627 etter i sentrum og i borettslag over hele byen  
Ingunn 
Gjerstad 

140 Endring 638 639 

• At alle som kommer ut fra institusjonsopphold 
eller fengsel må tilbys en kommunal bolig og få 
bo-oppfølging dersom de trenger det. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

141 Tillegg 641 642 

tilrettelegge i større grad for gående, slik at det 
blir tryggere, triveligere og enklere å bevege seg 
som fortgjengere i byen 

marianne 
borgen 

142 Endring 657 658 

Derfor støtter SV en utvidelse av ordningen med 
gratis halvdagsplass til å gjelde barn fra familier 
med lav inntekt i alle bydeler. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

143 Endring 666 667 

For å skape et mest mulig inkluderende 
arbeidsliv må kommunen bruke kvotering for å få 
med flere personer med minoritetsbakgrunn inn i 
kommunen, også i lederstillinger. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

144 Endring 667 667 
Gi tilpasset eller forsterket norskundervisning på 
skoler og barnehager med behov. 

Ingrid Fiskaa, 
Gamle Oslo SV 

145 Tillegg 668 668 
Styrke lærernes kompetanse på norsk som 
andrespråk. 

Ingrid Fiskaa, 
Gamle Oslo SV 

146 Endring 675 675 
• Tilby rimeligere norskopplæring til 
arbeidsinnvandrere. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

147 Endring 677 677 
• Gi forsterket norskundervisning på skoler med 
behov. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

148 Tillegg 680 682 

• Arbeide aktivt for å forebygge rekruttering til 
alle former for voldelige, ekstremistiske miljøer 
og grupper, særlig gjennom skolene og ved å 
støtte tiltak i regi av frivillige organisasjoner. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 
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149 Tillegg 683 684 

SV vil: 
Tilrettelegge for idrett og friluftsaktivitet i 
markas randsone,. 
Arbeide for at deler av Østmarka skal bli en 
nasjonalpark, med et nasjonalparksenter 
Bevare byens parker og andre grøntområder og 
åpne flere elver og vassdrag. 

Marianne 
Borgen 

150 Endring 688 688 

Her står det igjen «transepersoner». Se forrige 
innsendte endring. 
 
Det skal også være liten «L» i «lesbiske». Det 
mangler også fortsatt «at» i starten på setningen 
på linje 711. 

Veronica 
Berglyd Olsen 

151 Endring 697 701 

Mange opplever flere former for diskriminering. 
For eksempel kan en kvinne som er lesbisk og 
mørk i huden, bli utsatt for både rasisme, 
kjønnsdiskriminering og homofobi. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

152 Endring 715 718 

Det skal være godt å bli gammel i Oslo, 
uavhengig av klassebakgrunn, seksuell 
orientering, kjønn og etnisitet. SV vil satse på 
møteplasser som lokale eldresentre og utvikle en 
kulturpolitikk for eldre med kommunal støtte til 
tiltak som senioruniversitet, konserter o.l. 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

153 Strykning 727 728 Siste setning strykes. Innholdet flytta til 715-716 
Tom Rellsve, 
Østensjø 

154 Endring 746 746 
• Sikre et rikt kulturtilbud for dem som bor i 
omsorgsboliger og sykehjem. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

155 Endring 751 751 
• Etablere flere nærmiljøsentre som har tilbud 
for eldre, uansett bakgrunn og opprinnelse. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

156 Endring 766 767 
• At all nye boliger, inkludert studentboliger, i 
Oslo skal ha universell utforming. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

157 Endring 772 772 
• Sikre tilgjengelige barnehager, skoler og andre 
kommunale bygg. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

158 Tillegg 805 805 

Nytt punkt under "En levende kulturby": 
 
- Øke støtten til arenar som formidler 
profesjonell kunst, så som konsertserier og -
scener og teaterscener i det frie scenekunstfeltet. 

Jorid Martinsen 
og Gyrid Nordal 
Kaldestad 

159 Endring 806 806 
"Utrede muligheten for et akvarium ved 
Oslofjorden." Nordstrand SV 

160 
Endring, 
Strykning 814 816 

Alle barn skal kunne lære å svømme. Oslo-
badene skal driftes av kommunen, eventuelt i 
samarbeid med svømmeklubb, og det er viktig at 
badene er lett tilgjengelige for hele byens 
befolkning. For mange er... 

Tom Rellsve, 
Østensjø 

161 Tillegg 816 817 
styrke og utvide bysykkelordningen, også med 
EL sykler 

marianne 
borgen 
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162 Endring 825 826 

• At alle skolebarn skal ha minst 40 timers 
svømmeundervisning i løpet av grunnskolen, og 
at alle skoler skal ha lett tilgang til svømmehall. 
..... 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

163 Endring 828 828 

• At alle bydeler skal ha lokale utlånslager for 
idretts- og fritidsutstyr, gjerne sammen med 
frivillighetssentraler og nærmiljøsentre. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

164 Endring 843 843 

(Oslo skal ikke bygge jernbanetunnell, det er 
statens ansvar) 
 
at staten snarlig bygger en ny togtunnel gjennom 
Oslo, for å øke kapasiteten for toget 

Marianne 
Borgen 

165 Tillegg 844 844 bygge t-bane til Fornebu og AHUS 
Marianne 
Borgen 

166 Endring 846 846 

SV vil rekommunalisere tjenester som 
barnehager,sykehjem,helse-og omsorgstjenester, 
søppelhenting, drift av grøntanlegg, vei, renhold 
og renseanlegg når kontarktene utløper slik at 
disse drives av kommunen eller ideelle 
organisasjoner.  

Ingunn 
Gjerstad 

167 Tillegg 847 847 
Nytt ledd: ILOkonvensjon 137 legges til grunn for 
havnedrift 

Ingunn 
Gjerstad 

168 Endring 848 848 
at kommunen innfører tillitsreformen i 
samarbeid med de ansatte 

Ingunn 
Gjerstad 

169 Tillegg 849 850 

- Vedta at kommunen som arbeidsgiver 
praktisere de reglene som gjelder i den 
nåværende arbeidsmiljøloven med hensyn til 
midlertidige ansettelser og ansettelsesvern. 
- Kontraktfeste regler som sikrer at leverandører 
til kommunen har lærlingeplasser 
- Gi rom for at det er arbeidsplasser for folk med 
varig nedsatt arbeidsevne i kommunale 
virksomheter.  
- Bygge et mer aktivt samarbeid mellom NAV, 
kommunale virksomheter og attføringsbedrifter 
som eies helt eller delvis av Oslo kommune. 

Per Magnus 
Mæhle 

170 Endring 849 849 

Kommunen og bydelene må både sikre 
rekruttering av fagfolk til oppvekst, helse- og 
omsorgssektoren, samt sikre ufaglærte 
fagopplæring på arbeidsplassen (kan erstatte l 
853 og 854 som er for snever) 

Ingunn 
Gjerstad 

171 Tillegg 853 854 

* Sette et maksimalt antall underleverandører 
ved kommunale anbud for å motvirke 
undergraving av ansattrettigheter. Gamle Oslo SV 

172 Endring 861 861 arbeidsplasser, og trygg tilgang..... 
Tom Rellsve, 
Østensjø 

173 Endring 862 862 .....næringsliv med gode tilbud..... 
Tom Rellsve, 
Østensjø 

174 Endring 868 868 .... som ikke aksepterer juks. 
Tom Rellsve, 
Østensjø 
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175 Tillegg 878 879 

at Oslos mange eldre skal gis økte muligheter til 
et aktivt liv, med deltakelse i frivillig arbeid, 
organisasjonsliv og i politiske prosesser. Dette 
utvikles i tett dialog med de eldres 
organisasjoner. 

Marianne 
Borgen 

176 Tillegg 903 904 

* Ha mindre av kommunens tjenester inn i 
aksjeselskap og andre enheter utenfor 
demokratisk kontroll. Gamle Oslo SV 

177 Endring 911 913 
Som en rik by i et rikt land må Oslo ta ansvar for 
betydelig flere mennesker som lider nød. 

Espen Thorud, 
Bjerke SV 

178 Tillegg 919 919 

"Hente inn penger som Oslo-innbyggere har 
gjemt bort i skatteparadiser, og bruke disse på 
velferd for byen." Gamle Oslo SV 

179 Tillegg 922 923 

…. utveksling av ideer og solidaritet. SV i den 
forbindelse prioritere å arbeide for at Jerusalem 
eller en annen by i Palestina etableres en 
vennskapsby med Oslo.  
- Kreve at leverandører av varer til Oslo 
kommune kan garantere at de ikke er produsert i 
de okkuperte områdene i Palestina. 

Per Magnus 
Mæhle 

180 Tillegg 933 934 

skolelokalene og barnehagene bør i større grad 
kunne brukes på kveldstid og i helgene til 
kulturaktiviteter i bydelene 

Marianne 
Borgen 

181 Endring 948 949 

sikre at kultur og fritidstilbudene i byen har en 
pris som sikrer at barn fra inntektsfattige 
familier også får muligheter for å delta på lik 
linje med andre barn Marianne 

Borgen 

182 Endring 52 110 
Se tekst under 

Nora Fjelddalen 
og Audun 
Herning 

183 Tillegg 410 410 

Etter opprinnelig forslag – linje 410. SV mener 
bemanningen i barnehagene minst må være tråd 
med normen om tre ansatte per ni barn under tre 
år og tre ansatte per 18 barn over tre år. 

Hanne Eldby, 
Østensjø SV 

184 Tillegg 413 413 

Nytt avsnitt etter avsnittet som slutter på linje 
413: Oslobarnehagen har blitt mer og mer preget 
av kartlegging av barna. Barnehagen bør være et 
stede man lærer gjennom lek og fordi det er 
lystbetont. SV vil begrense vektleggingen på 
kartlegging som foregår i barnehagene. Der det er 
tegn til at barn har spesielle problemer bør det 
settes inn tiltak raskt, slik at også disse barna er 
best mulig rustet til skolestart. Nytt strekpunkt:  -
Oslo SV mener at barnehager skal få være 

Hanne Eldby, 
Østensjø SV 
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barnehager, og at læring skal skje gjennom lek og 
omsorg. 

 
 
Sak 182  
 
Fremmet av Nora Fjelddalen og Audun Herning 
 
Linje: 52-110 
 
Bysosialisme for framtida  
Da Oslo Rådhus stod ferdig i 1950, var det byens høyeste bygning. Det var et spektakulært 
uttrykk for fellesskapet og det lokale demokratiet. I rådhuset skulle framtida formes.  
 
I dag, etter snart to tiår med høyrestyre, er det ikke lenger fellesskapet som former framtida, 
men en blind tro på markedet. Dette har gitt kommersialisering, stoppeklokkeomsorg og for store 
sosiale forskjeller i byen vår. 
 
SV tror på fellesskapet. Vi mener at vi sammen kan bygge en bedre by. Vi mener at hver 
innbyggers mulighet til å delta og ha innflytelse må bli større, og ikke overlates til markedet. 
Sammen kan vi skape en grønnere, mer rettferdig og mangfoldig by. 
 
Det løper tre tråder gjennom dette programmet. Den første tråden handler om rettferdig fordeling 
av goder og plikter, den andre om hensynet til natur og miljø, og den tredje handler om feminisme 
og mangfold.  
 
Del godene  
Oslo er en klassedelt by. Skillet mellom øst og vest i byen er langt fra forsvunnet. Sosiale 
problemer og muligheter er ujevnt fordelt. Vi ser det blant annet på boliger, levekår og 
skoleresultater.  
 
SV ønsker et samfunn med små økonomiske forskjeller. Arv og sosial bakgrunn skal ikke avgjøre 
hvilke muligheter du får i livet. Derfor ønsker vi en radikal omfordeling. En slik 
omfordelingspolitikk må skje på mange felt: gjennom skattepolitikken, i skolepolitikken, i helse- 
og sosialpolitikken, i eldreomsorgen og i boligpolitikken. Offentlige og universelle 
velferdsordninger sikrer alle menneskers vesentlige behov. Derfor er SV en forsvarer av 
fellesskapsløsninger og offentlige velferdstilbud.  
 
Den grønne byen 
Noen dager er lufta i Oslo så dårlig at den er helsefarlig. Globalt er klima i særklasse den største 
trusselen for vårt samfunn. Klimaspørsmålet er den viktigste politiske saken i vår tid lokalt, 
nasjonalt og globalt. Det handler om å løse de store problemene, men også om å bygge gode 
samfunn.  
 
Osloområdet er landets tettest befolkede område. Det er avgjørende at vi reduserer utslippene fra 
veitrafikken i Oslo og Akershus. Byen trenger en omstilling fra privatbilisme til kollektivtrafikk. 
I osloområdet kan vi også redusere utslipp betydelig gjennom energiøkonomisering i boliger og 
næringsbygg. Byen vokser raskt. Det gjør det enda viktigere med besluttsomhet og store grep for 
å skape en grønn by.  
 
Feminisme og mangfold  
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Oslo skal være en raus mangfoldig by - en tolerant by der befolkningen også kan glede seg over de 
positive forskjellene som finnes. Oslo skal være en by der alle føler seg trygge og ingen blir utsatt 
for diskriminering, trakassering eller vold. 
 
SV ønsker et samfunn der kjønn ikke begrenser folks frihet. Alle mennesker skal ha like 
muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. Derfor er 
det uakseptabelt for SV at kvinner systematisk har mindre makt, ressurser og frihet enn menn. 
Kampen for likestilling mellom kjønnene er ikke over. SV vil kjempe mot ufrivillig 
deltidsansettelser, mot kjønnsbaserte lønnsforskjeller, mot familievold, prostitusjon, voldtekt og 
seksuell trakassering. 
 
Feminisme er en kamp for frihet og mangfold. Derfor er feminisme også kamp for lesbiske, 
homofile, bifile og transepersoners rettigheter. SV vil fortsette med å inkludere byens LHBT-
befolkning. De store juridiske hindrene for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner er 
overvunnet, men mye gjenstår for at denne befolkningen skal føle seg som en del av fellesskapet. 
Særlig vanskelig har LHBT- personer med innvandrerbakgrunn det.  
 
Kampen mot rasisme og etnisk diskriminering må føres i kommunen. Alle innbyggerne våre er 
like mye Oslo. De skal ha de samme mulighetene. En aktiv integreringspolitikk skal sørge for at 
de av oss som har innvandrerbakgrunn, skal ha en naturlig plass i fellesskapet.  
 
Ny kurs for solidaritet, miljø og mangfold.  
65 år etter at det stod ferdig, må Rådhuset igjen bli den viktige arenaen hvor byens framtid 
formes. Oslo trenger et nytt politisk styre, og sammen med byens befolkning skal vi sette ny kurs 
for solidaritet, miljø og mangfold. 
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Sak 3. Uttalelser   
  Tittel Forslagsstiller Innstilling fra FS:  

U1 Stopp opprustningen! Frogner Behandles ikke 

U2 
Ekstraordinære kriser krever 
ekstraordinær støtte Fylkesstyret Behandles 

U3 Fredspartiet SV 

Forum for Internasjonal 
Politikk og Integrering, 
Grünerløkka 

Behandles ikke (FS har 
sendt inn siste avsnitt 
med små endringer som 
forslag til landsstyret) 
 

U4 
Oslo SV er mot splitting av nærmiljø og 
skoleklasser på Hasle 

Kay Asbjørn Schjørlien, 
Gamle Oslo  Behandles ikke 

U5 Miljøpakke for de vestlige bydelene Frogner Behandles ikke 

U6 Ja til ren luft - Nei til ny E-18 Østensjø  
Anses delvis 
innarbeidet i U8 

U7 

Oslo SV vil bygge Norge ved å kutte 
norske klimagassutslipp med 80 
prosent før 2030 

Kay Asbjørn Schjørlien, 
Gamle Oslo   Behandles ikke 

U8 Bolig - buss - bane Fylkesstyret Behandles 

U9 Klimapolitikken foran Paris-toppmøtet 

Einar Braathen, 
Frogner og Tom Rellsve, 
Østensjø Behandles ikke 

U10 
Naturbaser i Marka for byens 
barnehager og skoler Miljøgruppa Behandles 

U11 
Vold mot kvinner - et 
folkehelseproblem Kvinnegruppa Behandles ikke 

U12 
Oslo kommune som feministisk 
arbeidsgiver Kvinnegruppa Behandles 

U13 
Vi krever god, langsiktig 
byplanlegging! Frogner Behandles ikke 

U14 
Et hjem for deg et hjem for meg. Nytt 
byråd ny boligpolitikk for alle Sagene  

Anses delvis 
innarbeidet i U8 

U15 Løfter vi Tøyen, så løfter vi byen! 

Kay Asbjørn Schjørlien, 
Gamle Oslo og Per 
Østvold, Grünerløkka Behandles 

U16 Oslo den delte byen 
Gamle Oslo, 
Grünerløkka og Sagene Innarbeides i U15 
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U17 Gode tenner hele livet  
Heikki Holmås og Per 
Østvold, Grünerløkka Behandles 

U18 Nei til generell bevæpning av politiet Nordre Aker Behandles 
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Uttalelse fremmet av Frogner SV: 1 

U1: Stopp opprustningen! 2 
Oslo SV er mot norsk Nato-medlemskap, og sier nei til Natos pågående krav til opprustning blant 3 
sine medlemsland. I dag foreskriver Nato at medlemslandene skal bruke minst 2% av BNP på sitt 4 
forsvar, hvorav 20% av forbruket skal være til nyanskaffelser av våpensystemer. Samtidig 5 
vedvarer Natos atomvåpenstrategi, og opprustningen av Europas amerikansklagrede atomvåpen 6 
i Tyskland er allerede i gang, med nye angrepssystemer i form av kampflyet F35. 7 
Mens de økonomiske forskjellene og spenningen i Europa øker, prioriterer altså forsvarsalliansen 8 
å bruke ressurser på en utvidelse mot øst, nye innsatsstyrker og øket våpenindustri og militær 9 
kapasitet. Denne strategien er unødvendig, ressurskrevende og farlig. 10 
Løsningen på Europas sosiale utfordringer er ikke større kapasitet til vold og ødeleggelse. Oslo 11 
SV vil derfor jobbe for at Norge ikke bidrar til den militære opprustningen som nå foregår i 12 
Europa, men heller dimensjonerer forsvaret sitt i forhold til eget territorium. 13 
 14 
Fremmet av fylkesstyret: 15 

U2: Ekstraordinære kr iser krever ekstraordinær støtte 16 
Ikke siden andre verdenskrig har verdenssamfunnet hatt så mange og så store kriser å forholde 17 
seg til. I sommer ble deler av Nord-Irak det fjerde området som FN definerer som level 3 (L3) – 18 
det høyeste krisenivået for humanitær katastrofe. Irak slår dermed følge med Syria, Sør-Sudan 19 
og Den sentralafrikanske republikk som humanitært katastrofeområde. Også 20 
flyktningestrømmene i verden er nå større enn de har vært siden andre verdenskrig, og det er 21 
fattige og utsatte land som i stor grad bærer byrden. 22 
 23 
I tillegg til L3-områdene er det enorme behov for nødhjelp i områder som Sahel og Afrikas Horn 24 
samt oppryddingsarbeidet etter katastrofene på Haiti og Filipinene. I Sahel og Afrikas Horn 25 
alene regner man med at 20 millioner mennesker trenger nødhjelp i form av mat. De humanitære 26 
behovene etter krigene i Mali, Libya og Afghanistan eller de pågående konfliktene i Nigeria, 27 
Palestina og Ukraina trenger også oppmerksomhet fra det internasjonale samfunn. Utbruddet av 28 
Ebola i Vest-Afrika krever både oppmerksomhet og ressurser fra flere enn de landene som 29 
foreløpig er rammet. 30 
 31 
Bakgrunnen for humanitære kriser er ofte komplekse og én felles årsak finnes ikke. Det alle de 32 
fire L3-krisene har til felles er at de er menneskeskapte, akutte og setter nabo mot nabo i en 33 
blodig krig. De har også til felles manglende eller ødelagte systemer for å bygge 34 
motstandsdyktighet mot eller håndtere kriser. At de alle har oppstått i land med store 35 
demokratiutfordringer, hvor makt er svært ujevnt fordelt, viser også hvor viktig det er med 36 
systemer for fredelig kamp om ressurser, makt og politikkutvikling. 37 
 38 
Norge, som resten av verden, har en moralsk plikt til å hjelpe de som er rammet av akutt nød. 39 
Samtidig så må vi regne med flere kriser framover, ikke minst fordi klimaendringene vil føre til 40 
folkeforflytninger, ekstremvær og ressurskriser. Vi må også regne med flere konflikter som et 41 
resultat av den grunnleggende urettferdige ressursfordelingen i veden. At et flertall av de som 42 
lever under den absolutte fattigdomsgrensa nå lever i mellominntektsland viser tydelig hvordan 43 
det er fordelingen av ressursene som er problemet mange steder. Tørke er naturskapt, men sult 44 
er politikk. 45 
 46 
Å hjelpe på de akutte krisene må derfor ikke komme på bekostning av mer langsiktig 47 
utviklingshjelp. Hvis ikke verdens ressurser fordeles bedre, marginaliserte har mulighet til å bli 48 
hørt og få innflytelse og flere land og lokalsamfunn kan bygge sterkere systemer for 49 
motstandsdyktighet vil vi få enda flere kriser. 50 
 51 
Det er også helt nødvendig at den hjelpen som kommer tar hensyn til lokale forhold og blir levert 52 
så effektivt som mulig. Alt for ofte har formen på nødhjelp i større grad reflektert 53 
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innenrikspolitiske behov i giverlandet enn behovene på bakken. Alt for ofte har man tenkt 54 
kortsiktig framfor å bygge opp en mer langsiktig motstandsdyktighet og alt for ofte har de 55 
systemene som skulle levert hjelpen vist seg å være trege, ueffektive og byråkratiske.  56 
Norge, som en del av det internasjonale samfunnet, må derfor jobbe langs tre parallelle spor.  57 
 58 

1. Bidra til en jevnere fordeling av makt og ressurser og på andre måter bidra til at de  59 
menneskeskapte krisene ikke oppstår. Dette innebærer blant annet at vi må støtte 60 
kampen for demokrati og folkelig innflytelse. Demokrati er mer enn valg. En støtte til 61 
demokrati må også være støtte til de organisasjonene og bevegelsene som jobber for 62 
åpenhet, mot korrupsjon og for en jevnere fordeling av ressurser og innflytelse. Selv om 63 
krisene i dag er akutte er det den langsiktige utviklingen i disse landene som kan hindre 64 
at krisene oppstår eller at millioner trenger denne typen støtte også i en 65 
«normalsituasjon» 66 

 67 
2. Støtte opp under de systemene som settes inn før en krise oppstår eller under en krise. 68 

Dette gjelder både de internasjonale organisasjonene som jobber med humanitære kriser, 69 
men kanskje enda mer de nasjonale organisasjonene og systemene for krisehåndtering. 70 
Disse vil både være tidligst ute og best kjenne de lokale forhold. At FN-systemene ofte er 71 
for trege eller for dyre når det kommer til levering av faktisk hjelp på bakken gjør det 72 
nødvendig med en full gjennomgang av disse. 73 

 74 
3. Norge bør bevilge 10 milliarder, ca en ukes vekst i oljefondet, ekstra til humanitær 75 

innsats. Det internasjonale samfunn må alle bidra når kriser rammer. Siden disse 76 
humanitære krisene kommer i kjølvannet av en krise i den globale kapitalismen er det 77 
enda viktigere at Norge, som har blitt mindre rammet. SV mener vi i dagens situasjon 78 
har råd og plikt til å bidra med en slik ekstrabevilgning.  79 

Nødhjelp kan ikke løse de bakenforliggende årsakene til krig eller konflikter, men de kan holde 80 
folk i live. Det er også et viktig internasjonalt signal at vi ikke står og toer hendene. Ingen 81 
etterkrigsgenerasjon har stått ovenfor så mange og store internasjonale kriser som denne. I 1936 82 
skrev Nordahl Grieg: Edelt er mennesket/Jorden er rik/Finnes der nød og sult/Skyldes det svik. 83 
Jorden har ikke blitt noe fattigere eller sviket noe mindre siden den tid.  84 
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 85 
Fremmet av Forum for Internasjonal Politikk og Integrering, Grünerløkka SV: 86 
 87 

U3: Fredspartiet SV 88 
Oslo SV vil gjenreise SV som fredsparti og arbeide for at SV utvikler en fredspolitisk 89 
plattform som bidrar til å sikre en samstemt freds- og sikkerhetspolitikk for SV i 90 
fremtiden. 91 
 92 
SV har i mange år markedsført seg som Norges «fredsparti» og i SVs prinsipprogram står det at 93 
«SVs utgangspunkt er at konflikter skal bli løst med ikke-voldelige midler.» Det står også om 94 
hvordan SV mener Norge i sin utenriks- og sikkerhetspolitikk må være en forkjemper for 95 
nedrustning og fredelig konfliktløsning, og at Norge skal kjennetegnes av vår satsing på 96 
diplomatiske, økonomiske og politiske virkemidler i møte med krig og konflikt. Landsmøtet 2013 97 
vedtok at «Norge er blant landene i verden som bruker mest penger på forsvar per innbygger» og 98 
videre at mye av disse pengene «kan brukes på å skape en fredeligere og mer rettferdig verden 99 
som igjen vil forebygge konflikter.» Samtidig har SV i regjering stemt for norsk krigsdeltaking i 100 
Afghanistan og Libya, samt for kjøp av 56 nye militære kampfly.  101 
 102 
De siste årene har rokket ved manges tro på SV som fredsparti. SV har opplevd velgerflukt og 103 
utmeldelser på grunn av krigsdeltakelse og politikken ført i regjering. Velgere og medlemmers  104 
skuffelse over SVs gap mellom prinsipper og praktisk politikk er noe partiet må ta på alvor. På 105 
Oslo SVs årsmøte 2014 ble det vedtatt at: «SV skal være fredssakens fremste forkjemper på 106 
Stortinget.» For å etterleve dette trenger vi bedre fredspolitiske retningslinjer og verktøy. 107 
  108 
Det er nå på høy tide at SV som opposisjonsparti igjen tar tak i fredsdebatten, synliggjør og 109 
rendyrker SV som fredsparti. Utarbeidelse av en fredspolitisk plattform vil være et viktig steg i 110 
riktig retning og et tydelig signal om at SV nå tar ett oppgjør med fortiden og gjenreises som 111 
«Norges fredsparti». 112 
  113 
Hva betyr det egentlig å være et «fredsparti»? Oslo SV ønsker debatt om dette og mener at tiden 114 
er inne for at SV også løfter blikket opp fra NATO og jagerflydebatten som har preget mye SV 115 
interne debatter og uttalelser de siste årene. SV trenger et fornyet fokus på den overordnede 116 
fredspolitikken og «de store linjene». Dette må etterfølges av debatt om hva dette bør betyr i 117 
praktisk freds- og sikkerhetspolitikk for partiet.  118 
 119 
En fredspolitisk plattform må som all annen SV-politikk synliggjøre den røde, grønne og rosa 120 
tråden. Hvordan global ulikhet og grovt manglende fordeling av ressurser, klimaendringer, 121 
miljøødeleggelser og kamp om naturressurser er viktige drivere til konflikter og uro både innad i 122 
land og internasjonalt, og hvordan en radikal omfordeling av makt og ressurser er nødvendig for 123 
å både forebygge og løse konflikt.  124 
 125 
SV trenger også i større grad en feministisk analyse av freds- og sikkerhetspolitikk. Den 126 
tradisjonelle analysen kan på mange måter kan sies å være patriarkal og bygger på at det er 127 
menn som med militære midler skal forsvare nasjonen, kvinner og barn. I dag har vi fått allmenn 128 
verneplikt for både kvinner og menn i Norge fra august 2016. Samtidig har både synet på 129 
sikkerhet og trusselbildet forandret seg.  Vold og seksuelle overgrep mot kvinner som våpen i krig 130 
og konflikt, og er en alvorlig sikkerhetstrussel også i fredssammenheng. Arbeidet for likestilling 131 
og for kvinners deltagelse i politikk og fredsprosesser er også grunnleggende for arbeidet med å  132 
skape en fredeligere verden. Oslo SV ønsker derfor et feministisk perspektiv i SVs sikkerhets-, og 133 
fredspolitikk hvor det også fokuseres på Resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. 134 
  135 
Oslo SV vil arbeide for å gjenreise SV som Norges fredspolitiske alternativ. Oslo SV ber 136 
landsmøte om å starte arbeidet med å utvikle en fredspolitisk plattform som bringer fokuset 137 
tilbake på hva det betyr å være et fredsparti og inneholder tiltak for hvordan de gode prinsippene 138 
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skal overføres til praktisk politikk. Oslo SV ber derfor landsmøtet om å nedsette en komité for å 139 
utvikle partiets første fredspolitiske plattform. 140 
 141 
 142 
Fremmet av Kay Asbjørn Schjørlien: 143 

U4: Oslo SV er mot spl itt ing av nærmil jø  og skoleklasser på Hasle 144 
SV har kjempet for ny skole på Hasle i mange år. Til høsten står Teglverket skole på Hasle 145 
endelig klar. Men SV er mot de nye skolegrenser som vil splitte 1. til 3. klasse på Hasle skole, og 146 
sende to av tre elever over til den nye Teglverket skole, som ligger et par hundre meter fra Hasle 147 
skole. Antallet elever på Hasle skole halveres og de midlertidige brakkene som har okkupert store 148 
deler av utearealet i mange år, rives. Bystyret har vedtatt at Hasle skole skal rehabiliteres om få 149 
år.  150 
 151 
SV er mot å splitte nærmiljø og klasser. SV vil derfor flytte alle Hasle skoles elever over til 152 
Teglverket skole når den åpner til høsten og starte rehabilitering av Hasle skole umiddelbart. SV 153 
ser ingen grunn til at man må splitte klasser og nærmiljø når Hasle skole uansett er vedtatt at 154 
skal rehabiliteres.  155 
 156 
SV ønsker en gjennomgang av de nye skolegrensene mellom Hasle skole og Teglverket skole. De 157 
nye skolegrensene fører til at Hasle skole får en stor overvekt av norsk etniske barn, fra Lille 158 
Tøyen hageby og Keyserløkka, mens den nye Teglverket skole får en overvekt av barn med 159 
minoritetsbakgrunn. SV mener at man må tilpasse skolegrensene i området slik at begge skolene 160 
får en mer lik sammensetning av etnisk norske barn og barn med minoritetsbakgrunn. Dette vil 161 
fortsette å knytte nærmiljøet tettere sammen og styrke begge skolene.  162 
Skolegrenser handler om mer enn antall elever. Skolegrenser handler om hvilke nærmiljøer vi vil 163 
ha, om hvordan vi inkluderer, integrere og gir alle like muligheter i byen vår.  164 
 165 
Fremmet av Frogner SV:  166 

U5: Mi l jøpakke for de vestl ige bydelene 167 
På grunn av tiltak som miljøfartsgrense og piggdekkavgift er svevestøv og eksosutslipp over de 168 
vestlige bydelene vesentlig redusert de seinere åra. I 2013 snudde tendensen. I 41 av årets dager 169 
ble astmatikere, barn og eldre advart mot å bevege seg ute på grunn av for høye verdier av NO2 170 
og svevestøv i bydel Frogner- Oslo kommune ble klaget inn for EFTA både i 2013 og 2014 pga 171 
dårlig luftkvalitet. 172 
 173 
I rushtiden står det tett med biler i de store gatene som: Kirkeveien, Hoffsveien, Bygdøy Alle, 174 
Parkveien og Løkkeveien. I denne støyen og eksosen fraktes barn til skole og barnehage, og har 175 
sine uteleketider svært nær disse gatene. Regjeringen og Byrådet vil nå forsere planene om å 176 
bygge ut E-18 korridoren. Dette vil forverre luftkvaliteten i de vestlige bydelene ytterligere, jfr 177 
Vækerø og Skøyen. Det helt nye planlagte boligområdet, Filipstad, vil også ligge her. 178 
 179 
Beboerne i bydelene har sett frem til utbyggingen av Filipstad, en forlengelse av fjordbyen fra 180 
Tjuvholmen mot Bygdøy. Nå viser det seg at planene for området slett ikke blir som forventet: 181 
Det legges ikke opp til lokk over Frognerstranda, E-18 skal ikke legges i tunnel, og cruisbåthavna 182 
skal fortsatt ligge der. Det er blitt tatt en rekke initiativ for å endre på dette, og det er laget et 183 
nytt byutviklingsprosjekt: Fjordbyparken. Det har fått bred støtte, blant annet fra et samlet 184 
Frogner bydelsutvalg. 185 
 186 
Oslo SV krever at: 187 

• Planene om å bygge en ny og større E-18 stoppes. E-18 rustes opp og deles i nye felter, der 188 
kollektivfelt og felt for e-biler prioriteres.  189 

• Prosjektet Fjordbyparken (Plansmias forslag) utredes på line med Hav eiendom og Plan-190 
og Bygningsetatens planer  191 
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• Planene om å legge lokk over/evt nedgraving av Frognerstranda fremskyndes  192 
• Det settes inn flere miljøvennlige busser fra knutepunkter i nærområdene. Der må  det 193 

også bygges opp et matebuss-system, slik at folk får enklere kollektivreise  enn de har i 194 
dag  195 

• Det innføres fast miljøfartsgrense på E-18 og Ring 3 gjennom byen  196 
• Det innføres rushtidsavgift på E-18 inn mot byen. Dieselbiler må betale høyere  avgift enn 197 

bensinbiler. Elbiler og hybridbiler kjører gratis  198 
• Bygging av Fornebubanen prioriteres.   199 

 200 
Norsk Institutt for Luftforskning og Transportøkonomisk Institutt legger med det første frem en 201 
liste over tiltak som kan dempe forurensingen i bydelene. SV vil følge opp tiltakene og sørge for at 202 
de blir realisert til beste for beboerne i Oslo.  203 
 204 
Fremmet av Østensjø SV:  205 

U6: Ja t i l  ren luft  – Nei  t i l  ny E-18 !  206 
Vinteren betyr ekstra forurenset og skadelig luft i Oslo. Flere dager så skadelig at barn og 207 
astmatikere egentlig bør holde seg inne i store deler av Oslo, særlig i sentrum, Groruddalen og 208 
sørøst i byen. Det er ikke akseptabelt at byen vår blir ubeboelig for dets innbyggere - barn som 209 
bor i Oslo skal ikke bli syke av luften! 210 
 211 
Nitrogenoksid og svevestøv er hovedårsaken til forurensningen, og hovedkilden er veitrafikk. 212 
Langs de mest belastede veiene ligger sykehjem, barnehager, skoler og boliger som rammes. 213 
Nå vil Akershus fylkeskommune, det blå byrådet i Oslo og regjeringen bygge ut E-18 fra Asker 214 
inn til Oslo med 12 felts motorvei. Oslo by har ikke mulighet til å ta imot og absorbere disse 215 
bilene, som vil bli stående i kø og slippe ut eksos i sentrum og utover.  216 
I starten av november ble Oslo og den norske regjeringen stevnet for det europeiske 217 
kontrollorganet ESA for tre punkter der Norge går mot luftkvalitetsdirektivet: 218 

• Grenseverdiene for blant annet nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) i landets 219 
største byer overskrides. 220 

• Norge mangler en handlingsplan for renere luft. 221 
• Norge har ikke sørget for at gjennomføre målinger som er presise nok. 222 

 223 
Ja til kollektiv, nei til vei 224 
Den planlagte utbyggingen av E18 vil koste ca. 50 milliarder. For dette beløpet kan man bygge 225 
både Fornebu-bane og ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Fornebu-banen har en kostnad på 226 
mellom 4,5 mrd og 5,5 mrd og vil fjerne mye buss- og biltrafikk fra veiene. I rushtiden går det nå 227 
45 busser i timen mellom Oslo sentrum og de nye arbeidsplassene på Fornebu. En t-banetunnel 228 
koster ca. 10,5 mrd og vil gi muligheter for langt hyppigere t-baneavganger.  229 
Dersom kapasiteten til kollektivtrafikken forbedres, vil dette frigjøre plass på veiene i tillegg til å 230 
redusere lokalutslipp og støy. Oslo SV mener derfor at bygging av t-banetunnel og Fornebu-bane 231 
må prioriteres foran E18-utbyggingen.  232 
Trafikken må reduseres med minimum 20% innen 2020 for å få ned forurensningen til 233 
akseptabelt nivå og 25% av bilparken må bli fossilfri. 234 
 235 
Strakstiltak 236 
Det er bilen som må holde seg hjemme, ikke barn, astmatikere og syke! Derfor må det innføres 237 
strakstiltak i utsatte perioder i påvente av økning i kollektivkapasiteten: 238 
 239 

• Redusert hastighet – 60 km/t på alle store veier  240 
• Datokjøring og forbud mot tungtransport 241 
• Varsel om overskridelser til sykehjem og foreldre ved barnehager og skoler i aktuelle 242 

områder 243 
 244 
 245 
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Fremmet av Kay Asbjørn Schjørlien: 246 

U7: Oslo SV vi l  bygge Norge ved å kutte norske k l imagassutsl ipp med 80 prosent før 247 
2030 248 
Klimaendringene er vår tids største utfordring. Denne utfordringen må møtes med store 249 
utslippskutt her hjemme. Norge har blitt verdens rikeste land fra vår eksport av olje og gass. 250 
Norsk olje og gass står for en stor andel av verdens totale klimagassutslipp. Derfor har vi et helt 251 
spesielt ansvar for å gå foran med betydelige utslippskutt og en kraftig omstilling av norsk 252 
industri. 253 
 254 
I dag er 250 000 arbeidsplasser knyttet til olje- og gassindustrien. Olje og gass står for halvparten 255 
av all norsk eksport og utgjør en tredjedel av statens inntekter. Den lave oljeprisen vi nå ser og 256 
usikkerhet i bransjen kan føre til at over 100 000 arbeidsplasser forsvinner i løpet av de neste 257 
årene.  258 
 259 
Vi i SV vil jobbe for en total omstilling av norsk oljeproduksjon og industri. Norske arbeidere skal 260 
ha trygge og framtidsretta jobber som ikke følger oljepris og dollarkurs. SV vil bruke 261 
kompetansen fra 50 år med olje på å bygge opp en verdensledende klimaindustri. For å bygge 262 
Norge som et verdensledende klimaland, vil SV kutte norske klimagassutslipp med 80 prosent 263 
eller 40 millioner tonn CO2 ekvivalenter før 2030 og skape 100 000 klimajobber for framtida.  264 
Olje og gassutvinning helt uten klimagassutslipp gir kutt på 15 mill. tonn CO2 ekvivalenter. 265 
Når vi kommer til 2030 etter nødvendig omstilling, forsyner flytende havvindmøller og bølgekraft 266 
plattformene med ren energi og gjør utvinning av olje og gass på eksisterende felt enda mer 267 
effektiv. Gradvis stigende avgifter på klimagassutslipp fra plattformene, støtteordninger fra det 268 
offentlige og forbud mot forurensende kraftproduksjon etter 2030 har omstilt hele den norske 269 
petroleumsbransjen. Norsk kompetanse i Nordsjøen har bygget opp verdens største 270 
havvindindustri. Gamle verft på Vestlandet produserer nå effektive og rimelige havvindmøller på 271 
samlebånd til hele verden. Statoil har blitt et rent energiselskap som leverer fornybare 272 
energiløsninger til et verdensmarked som skriker etter rimelig, effektiv, miljøvennlig og fornybar 273 
energi helt uten klimagassutslipp.  274 
 275 
Overskuddet fra havvindmølleparkene i Nordsjøen og Norskehavet forsyner Europa med ren og 276 
fornybar energi. For hver oljeplattform som stenges, øker eksporten av ren energi til Europa. Det 277 
er i 2030 fattet vedtak om at all utvinning av olje og gass på norsk sokkel skal stenges før 2050. 278 
Havvindmølleparkene skaper trålerfrie fiskesoner, og fiskere langs hele norskekysten ser 279 
effekten gjennom økte kvoter og større fangst. 280 
 281 
Effektiv og klimavennlig kommunikasjon gir kutt på 5 mill. tonn CO2 ekvivalenter. 282 
Å reise miljøvennlig i Norge i 2030 vill være like enkelt som det er å reise kollektivt i Oslo i dag. 283 
Togturen mellom Oslo og Stavanger/Bergen/Ålesund/Trondheim tar mindre enn 3 timer. Fra alle 284 
togstasjoner i landet er det enkel overgang videre med buss, bybane eller bilkollektivbil. Sør-285 
Norge har fått et så godt kollektivtilbud at ingen velger å fly lengre og de fleste setter bilen igjen 286 
hjemme når de skal reise. Fra flyplasser sør for Trondheim vil det kun gå utenriksflyvninger og 287 
flyvninger til Nord-Norge. Gods- og varetransport har tatt helt over det gamle jernbanenettverket 288 
og har dermed fått en enorm kapasitetsøkning og lønnsomhet. Hydrogendrevne og elektriske 289 
lastebiler frakter varene videre til butikker fra togvennlige godsterminaler.  290 
Norge har i 2030 revolusjonert internasjonal sjøfart. Norsk teknologi og innovative norske verft 291 
har utviklet ferjer, skip, fiske- og fritidsbåter helt uten klimagassutslipp. Hydrogen og elektrisitet 292 
har tatt over for olje som drivstoff.  293 
 294 
En ren og forurensningsfri veitrafikk gir kutt på 10 mill. tonn CO2 ekvivalenter. 295 
I 2030 er kollektivløsningene i storbyene så gode at ingen velger å kjøre bil til jobb. 296 
Sentrumsområdene er avstengt for privatbilisme, folk velger i større grad å sykle og gå. 297 
Luftkvaliteten i norske byer er blitt best i verden. 15 år med økende miljødifferensierte avgifter 298 
har fått alle til å kjøre utslippsfrie biler. Elektriske biler har miljøvennlige og effektive batterier 299 



 Årsmøte Oslo SV 2015 

 

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

49 

som fullades på få minutter på en hvilken som helst Energistasjon, eller det vi før kalte 300 
Bensinstasjon. De fleste familier har valgt å bli medlem av bilkollektiver, siden behovet for egen 301 
bil er minimal.  302 
 303 
Verdens stolteste og mest klimavennlige industriarbeidere gir kutt på 10 mill. tonn CO2 304 
ekvivalenter. 305 
 306 
Norsk industri er i 2030 verdensledende i å produsere varer energieffektivt. Stolte arbeidere med 307 
trygge arbeidsplasser og gode lønninger har vært med på å omstille norsk industri til å bli den 308 
mest konkurransedyktige i verden. Tett samarbeid med norske forskningssentre og fagmiljøer 309 
har utviklet en verdensledende renseteknologi som kutter nesten alle klimagassutslipp fra norske 310 
industriarbeidsplasser. Norsk industri er fortsatt svært kraftkrevende, men kraften industrien 311 
benytter er hundre prosent fornybar. Norge har gjennom energieffektivisering et stort overskudd 312 
av ren fornybar energi.    313 
 314 
En visjonsløs regjering fra langt ut i det blå gir ingen kutt. 315 
I 2015 har vi en klimaminister som flytter iskanten slik at oljeselskapene kan bore enda lengre 316 
inn i Arktis. Vi har en statsminister som sier at vi ikke har flyttet iskanten, men at den har 317 
flyttet seg selv. I 2015 har vi en regjering med et lavere ambisjonsnivå på å kutte i egne utslipp 318 
enn land som Romania og resten av EU. Vi har i 2015 en regjering med en klimapolitikk som lar 319 
oljeselskapene bore seg konkurs og ødelegge klimaet, naturen og alt som er blitt bygget opp 320 
gjennom generasjoner. 321 
 322 
Generasjonene før oss bygget landet med vannkraft, og videre med olje og gass. SV vil fortsette å 323 
bygge Norge, med offensive tiltak som vil kutte i klimagassutslipp med 80 prosent før 2030. 324 
Kay Asbjørn Schjørlien, Gamle Oslo SV 325 
 326 
Fremmet av fylkesstyret: 327 
 328 
U8: BOLIG - BUSS – BANE  329 
Oslo SV inviterer de andre storbyene med på en felles uttalelse om storbyproblematikk til SVs 330 
landsmøte, med utgangspunkt i denne uttalelsen. 331 
 332 
De store byene og regionene i Norge har en del felles utfordringer. En god politikk for Norge er 333 
også en god bypolitikk. Derfor vil SV satse på bolig, buss og bane i de store byene og regionene. 334 
En ny boligpolitikk må oppfylle retten alle har til et anstendig sted å bo, og skape mangfoldige og 335 
miljøvennlige byer med mindre sosiale forskjeller. Effektive kollektivløsninger er nødvendig for å 336 
sikre framkommelighet, ren luft og for å møte boligkrisen. SV vil skape en enklere, tryggere og 337 
mer miljøvennlig hverdag.  338 

Grønn og rettferdig byutvik l ing  339 
Befolkningsveksten i storbyene er enorm. På Østlandsområdet forventes det at vi blir 350 000 340 
flere innbyggere frem mot 2030. Da vil det bo til sammen 2,5 millioner mennesker på Østlandet, 341 
som vil være omtrent 40 % av Norges befolkning. Veksten er også stor i og rundt Kristiansand, 342 
Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. En slik befolkningsvekst skaper et betydelig behov for 343 
utvikling av boliger, arbeidsplasser og transporttilbud. Det må store investeringer til i både 344 
boligutbygging og kollektivtransport.  345 
 346 
SV vil ha en miljøvennlig byutvikling. Vi skal ned i utslipp samtidig som vi blir flere. Det må få 347 
konsekvenser for boligplanleggingen og transportutbyggingen. Boligfortettingen må skje nær 348 
offentlig kommunikasjon, og nær byene. Samtidig må det offentlige kommunikasjonsnettet 349 
bygges kraftig ut. For å få til nok boligbygging til priser folk har råd til, er det nødvendig med 350 
politisk styring. Markedet klarer ikke alene å sikre at det bygges nok boliger eller en variert 351 
boligmasse. Befolkningen og politikerne må ta tilbake makta i byutviklingen, og ikke overlate den 352 
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til de store utbyggerne. SV vil gjenreise den sosiale boligpolitikken og gå vekk fra ensidig profitt 353 
til et mer helhetlig byutviklingsperspektiv.  354 
 355 
Stortinget påla i 2014 Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune å utarbeide en felles regional 356 
plan for areal og transport med en planperiode fram mot 2030 og et perspektiv fram mot 2050. SV 357 
mener slike planer må utarbeides for de andre regionshovedstedene også. 358 
 359 
En fortetting av byene og boligutbyggingen ved knutepunktene må lages med god bokvalitet. Det 360 
må sikres et variert botilbud og gode nærmiljøer for alle aldersgrupper. Nye boliger må tilpasses 361 
eldre og funksjonshemmede, og det må være varierte servicetilbud og møtesteder i nærmiljøet. 362 
Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Da må nye hus lages som lavenergihus. 363 
Utbyggingen må ivareta godt tilrettelagte gang- og sykkelveier og trygge skoleveier.  364 
 365 
Press på boligprisene gjør at det er et stort behov for kommunale utleieboliger. SV mener 366 
kommunene må sørge for langt flere kommunale boliger enn dag.  Kommunene har også et 367 
ansvar for å legge til rette for utbygging av flere studentboliger. 368 
 369 
De største byene har også de største sosiale forskjellene og den største andelen fattige barn. De 370 
har alle en østkant og en vestkant. Storbyene skal være en god plass for alle. SV vil jobbe 371 
systematisk med redusere de sosiale forskjellene og å løfte de områdene i byene som har de 372 
største utfordringene. 373 

Storsatsing på kol lektivtransport 374 
Transport er den største kilden til klimautslipp i byene. Transport til og fra jobb og til aktiviteter 375 
i nærmiljøet kan ikke skje med privatbiler. Det er ikke bærekraftig. Busser og skinnegående 376 
transportsystem er løsningen på morgensdagens persontransport. All økning i persontransport i 377 
de store byene må dekkes av jernbane, kollektivtransport, sykkel og gange. SV vil prioritere 378 
gående, syklende og kollektivtrafikk på bekostning av bilen. Vi vil bruke de store pengene på 379 
kollektivtransport i byene, framfor tåpelige veiprosjekter som E18 vestover fra Oslo.  380 
 381 
SV vil ikke at byene skal kveles av biltrafikk. Vi vil at de skal være hyggelig å gå og sykle i. For å 382 
nå klimamålene må biltrafikken ned. Det forutsetter en kraftig satsing på kollektivtrafikk i 383 
kombinasjon med tilrettelegging for å gå og å sykle. Det må være lett å sykle til offentlige 384 
kommunikasjonspunkt, sette fra seg sykkelen og ta tog eller buss videre. Interntrafikken i byene 385 
må baseres på buss, trikk og bane.  386 
 387 
Knutepunktutbygging ved skinnegående transport, det være seg lokaltog eller bybane/t-bane vil 388 
gi den største klimagevinsten ved økt bolig- og næringsutbygging. Skinnegående løsninger har 389 
høyere kapasitet enn buss. Boligområder med enkel gang- og sykkelavstand til offentlig 390 
kommunikasjon, vil også gi en stor helsegevinst.  391 
 392 
I Norsk transportplan for 2013-2023 ligger en sterk prioritering på jernbanetiltak i hele 393 
Osloregionen og hele Østlandsområdet. For å øke rutetilbudet og effektiviteten når 394 
befolkningsveksten blir en realitet, må det også tilrettelegges for gjennomkjøring under 395 
bakkeplan i Oslo sentrum. Kapasiteten i dag tilsier at intercitytogene ikke kan realiseres uten 396 
tunnelutbygging. Dagens tunnelsystem i Oslo er en propp og det fører til at togene må vente på 397 
tur og taper mye tid. 398 
 399 
Utvidelse og forlengelse av T-banenettet i Oslo vil kunne utløse mer bolig- og næringsareal med 400 
fortetting rundt nye stoppestedene/ knutepunktene. Banene må forlenges i Oslo nordover til A-401 
hus og vestover til Fornebu i Akershus. Det kan også lages løsninger med bybane som kan gå 402 
både på tog- og togskinner, der det er ledig kapasitet på skinnene. 403 
 404 
Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim bør også utvide sitt nærområde/ pendlerområde 405 
med gode og moderne lokaltog. Bomringer og veiprising i og rundt de større byene vil gi 406 
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nødvendig inntekt til å bygge ut kollektivtrafikken. SV ønsker å øke andelen av inntektene fra 407 
bomstasjonene som forbeholdes kollektivtrafikken. Skal vi nå klimamålene må også staten bidra 408 
betydelig til kollektivprosjekter i storbyene. I stedet for å kjøpe klimakvoter, må staten redusere 409 
klimautslippene nasjonalt med å bidra med ¾ av kostnadene til ny infrastruktur. 410 
 411 
Der boligutbyggingen ikke kan skje i tilknytning til skinnegående kollektivtrafikk, må transport 412 
foregå med storsatsing på miljøvennlige busser, som hybrid- og hydrogenbusser. Innkjørselsveier 413 
fra tettsteder og byområder, til sentrum eller sentrale næringsområder må tilrettelegges for at 414 
kollektivtransporten får fortrinn på veiene. Ved knutepunktene må det tilrettelegges med 415 
bussterminaler og sykkelhoteller, og der det er naturlig må det bygges innfartsparkering med 416 
enkel omstigning fra bil til buss. Parkeringsplasser i sentrum og ved sentrale næringsområder 417 
må reduseres kraftig.    418 
Fremmet av Einar Braathen og Tom Rellsve:  419 
 420 
U9: Kl imapolit ikken foran Paris-toppmøtet  421 
I klimapolitikken er det ingen mangel på faresignaler fra naturvitenskapen og klimaet selv. Det 422 
som mangler, er en politikk som tar disse faresignalene på alvor. Siden sammenbruddet i de 423 
internasjonale klimaforhandlingene i København i 2009 er det blitt klart for alle at maktelitene 424 
ikke makter å komme fram til en felles strategi. Profitt, makt og jetset liv er viktigere enn 425 
klimaet. Bare et massivt press nedenifra kan gi håndfaste resultater i Paris. Oslo SV mener at 426 
følgende tiltak er sentraler å enes om fram mot Paris-toppmøtet:  427 
Innføre karbonavgift til fordeling 428 
Det legges en avgift på alt fossilt brensel som blir produsert eller importert. Avgiftsinntektene 429 
betales tilbake med en lik andel til alle innbyggere. Halv sats for personer under 18 år. Avgiften 430 
stiger jamt og trutt. Dette må til for å fase ut fossilt brensel og starte en kraftig reduksjon av 431 
CO2-utslippene. Import fra land uten en tilsvarende avgift blir ilagt toll basert på karboninnhold. 432 
De som eksporterer til markeder uten avgift, får refusjon for avgiften. SV mener at en slik 433 
karbonavgift til fordeling må være helt sentralt for Grønn skattekommisjon. En slik ordning 434 
krever minimalt med administrasjon og vil fungere som en progressiv skatt.  435 
 436 
Innføre karbonavgift på internasjonal transport 437 
CO2-utslippene fra internasjonal skips- og flytransport er større enn Tysklands, på femteplass i 438 
verden,–øker raskt og er utenfor Kyoto-regimet. Skattlegging av fossilt brensel brukt i 439 
internasjonal flytransport vil ikke skape vesentlig økning på import, men vil på grunn av det 440 
enorme omfanget gi store avgiftsinntekter som kan brukes til grønn vekst og utvikling. Avgiften 441 
kan starte på 25 USD og øke med en dollar i måneden. Dermed vil en på en enkel måte kunne 442 
støtte grønn utvikling og få has på en viktig utslippskilde. Alle som mener at noe bør gjøres 443 
internasjonalt, bør i det minste gå inn for karbonskatt på internasjonal transport.  444 
 445 
SVs klimamål: nullutslippsamfunnet 446 
Den viktigste saken på de siste klimatoppmøtene har vært å få landene til å forplikte seg til 447 
utslippsreduksjoner. Men siden reduksjoner som virkelig tar utgangspunkt i et føre-var prinsipp 448 
truer maktelitene i verden, vil de fortsatt motsette seg slike forpliktelser. Derfor må 449 
miljøbevegelsen og, fagbevegelsen være drivkreftene for å sette rettferdige mål. SV mener at 450 
Norge med sine vannkraftsressurser kan være et foregangsland, og at Norge bør ha faset ut all 451 
bruk av fossilt brensel i 2030. Innenlandsk transport skal være fossilfri i 2025. Både karbonavgift 452 
til fordeling og bilavgiftssystemet kan innrettes slik at disse målene nås. I et føre-var perspektiv 453 
er det mye viktigere å ta utgangspunkt i hvor raskt et samfunn kan bli fossilfritt og gjennomføre 454 
det, enn en endeløs diskusjon av hvor mye hvert land har rett til å slippe ut.   455 
 456 
2030 – siste år i oljealderen 457 
Før eller siden vil oljealderen ta slutt, og klimaet krever at det blir så fort som mulig. Det er 458 
mulig å konvertere oljebransjen til å produsere andre ting i løpet femten år. Havvind, 459 
høyhastighetstog, plusshus, fossilfrie skip osv. osv. Dagens CO2-avgift må stige jamt og trutt og 460 
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finansiere omleggingen som må være planmessig og forutsigbar, med fagbevegelsen i en 461 
nøkkelrolle i å utforme en realistisk plan. 462 
 463 
Fremmet av Miljøgruppa: 464 

U10: Uttalelse:  Naturbaser i  Marka for byens barnehager og skoler 465 
Friluftsliv gir gode opplevelser, økt livskvalitet, bedre helse og et rikere liv. I år feirer vi 466 
Friluftslivets år og Oslo SV vil etablere naturbaser i Marka for byens barnehager og skoler.  467 
 468 
Fortetting av Oslo og økende antall barnehager med dårlig tilbud til uteareal reduserer barns 469 
forståelse av natur og friluftsliv. Et økende antall barn i Oslo har også mindre kontakt med 470 
naturen i fritiden. SV foreslår derfor at Oslo kommune etablerer to naturbaser med pedagogisk 471 
opplegg for skoler og barnehager i Oslomarka. En i Nordmarka og en Østmarka. Naturbasene bør 472 
lokaliseres tilgjengelig og nær kollektivtransport, som Gjøvikbanen og Mortensrudbanen. Vi 473 
foreslår at kommunen inkluderer Turistforeningen og Naturvernforbundet til å utvikle det 474 
pedagogiske opplegget og til etablering av naturbasene. 475 
 476 
En naturbase er en aktivitetsplass i skogen for barn. Naturbasen utvikles av naturen og i 477 
naturen. Her vil det være gapahuk for å holde seg tørr og en lavvo for et pedagogisk opplegg. Det 478 
vil være mulighet for å tenne bål og grille pinnebrød, sikringsutstyr for å klatre høyt opp i trærne 479 
og andre spennende aktiviteter. Slike naturbaser vil bidra til en aktiv prosess der barn lærer om 480 
naturen i naturen, samtidig som sosiale relasjoner mellom barna styrkes. Mer fysisk aktivitet og 481 
lek i naturen, økt naturfaglig forståelse og nysgjerrighet, og kunnskap om det viktige samspillet 482 
mellom natur og menneske vil være formålet med naturbasene. 483 
 484 
Markaloven er en viktig seier, og Oslomarka er nå vernet mot kommersiell utbygging. Men det er 485 
viktig å opprettholde forsvaret av Marka. Derfor vil SV at flere får mulighet til å bli kjent med 486 
Marka slik at framtidige generasjoner forstår betydningen av vern av viktige naturområder. 487 
 488 
Fremmet av Kvinnegruppa:  489 
 490 
U11:  Vold mot kvinner - et folkehelseproblem  491 
1 av 10 norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt en eller flere ganger i løpet av livet, og kvinner 492 
utsettes totalt for mer vold og overgrep enn menn. Oslo SV krever at arbeidet med å stoppe vold 493 
mot og voldtekt av kvinner prioriteres høyt og at volden kvinner utsettes for anerkjennes som det 494 
folkehelseproblemet det er.  495 
 496 
Nasjonalt kompetansenter for vold offentliggjorde i 2014 rapporten “Vold og voldtekt i Norge - En 497 
nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv”. Tallene viste tydelig at vold mot kvinner 498 
er et utbredt problem. Den seksuelle volden mot kvinner er omfattende og antallet voldtekter har 499 
ikke har gått ned siden midten av 1900-tallet. Nesten ti prosent av alle kvinner har blitt voldtatt 500 
og en tredjedel av alle kvinner i Norge er blitt utsatt for et seksuelt overgrep i en eller annen 501 
form. Kvinner utsettes for mest vold og overgrep totalt sett, både fysisk og psykisk, og i tillegg er 502 
volden mot kvinner oftere av mye grovere art enn mye av volden mot menn. Oslo SV vil forhindre 503 
vold mot kvinner og forbedre oppfølgingen av voldsutsatte. Derfor vil vi: 504 
 505 
Lovfeste at sex uten samtykke er voldtekt: Oslo SV vil være en pådriver for lovfesting av at 506 
voldtekt er definert som sex uten samtykke. Slik unngås gråsoner hvor kvinners dømmekraft 507 
settes i tvil, og vi sikrer at kvinnene som rammes får den hjelpen og oppfølgingen de trenger og 508 
har rett på fra både helseapprat og rettsvesenet.  509 
         510 
Sikre at Oslo er trygt for alle: Ingen skal føle uttrygghet eller frykt som hindrer dem i å gå hvor 511 
og når de vil i Oslo. Oslo SV vil ha bedre belysning i parker og gater, egen “jentetaxi” og et politi 512 
som prioriterer voldtektssaker langt høyere enn i dag. Politiet skal trenes opp av helsepersonell 513 
til å bedre håndtere kvinner som er blitt utsatt for vold og voldtekt. 514 
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                 515 
Tilby feministisk selvforsvar og grensesetting på alle Oslo-skoler: Alle ungdomsskolejenter skal 516 
lære å forsvare seg selv og få selvtillit gjennom et selvforsvarskurs. Både gutter og jenter må 517 
undervises i samtykke og grensesetting samt kjønn og makt. 518 
 519 
Ta vold på alvor: Det skal bevilges flere ressurser til politiet for å følge opp voldtektssaker og 520 
partnervold, og slike saker skal prioriteres høyt og straffes strengt. Det må ansettes flere 521 
familevoldskoordinatorer hos politiet for å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner. Oslo skal 522 
ha godt finansierte voldtektsmottak og Oslo SV skal være en pådriver for en nasjonal lovfesting 523 
av kommunale voldtektsmottak.  524 
 525 
Forbedre krisesentertilbudet: Presset på krisesentrene er stort, og i Oslo må det eksisterende 526 
krisesentertilbudet utvides og finansieringen av dem må sikres. Den faglige kompetansen ved 527 
sentrene skal styrkes, særlig når det gjelder minoritetskvinners situasjon. 528 
 Gi et trygt boligtilbud til de som trenger det mest: Etter opphold på krissenter er det mange 529 
kvinner som ikke har et sted å reise. Voldsutsatte kvinner skal tilbys kommunale 530 
overgangsboliger, og disse må ligge i bomiljø som er trygge for kvinner og barn. Et slikt botilbud 531 
er særlig viktig for kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, siden disse ofte blir 532 
værende lenge i kristesentrene. 533 
 534 
Fremmet av Kvinnegruppa: 535 

U12: Oslo kommune skal  være en ansvarl ig  arbeidsgiver,  også for kvinner! 536 
Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og kvinneandelen blant de ansatte høy. 537 
Omtrent 60 prosent av ansatte i kommunal og fylkeskommunal sektor arbeider i deltidsstillinger. 538 
Svært mange er ansatt i midlertidige stillinger med usikre og uforutsigbare arbeidsvilkår. 539 
Gjennom sin politikk planlegger den sittende regjering å øke usikkerheten og vilkårligheten i 540 
kvinners ansettelsesforhold. SVs målsetting er å bedre vilkårene for alle kvinner i slike stillinger, 541 
og at flere kvinner skal få heltidsstillinger med rettferdige arbeidsvilkår.  542 
 543 
Fast ansettelse som norm 544 
I dag brukes oppsigelser, korte kontrakter og avslutning av kontrakter som nærmer seg 4-års 545 
grensen for å unngå faste ansettelser. SV aksepterer ikke en slik praksis. Oslo kommune skal 546 
følge arbeidsmiljøloven ved alle ansettelser, sikre faste ansettelser og gå mot vilkårlig bruk av 4-547 
års-regelen.  548 
 549 
Den rødgrønne regjeringen lovfestet retten til heltidsarbeid for alle, også i pleie- og 550 
omsorgssektoren. Med full barnehagedekning ønsker flere kvinner i dag heltidsstillinger. Dagens 551 
bemanningsnormer hindrer gjennomføringen av loven, fordi grunnbemanningen er for liten til å 552 
dekke spesielt helgeturnusen, men også døgnturnusen.  Retten til heltidsarbeid er dermed 553 
illusorisk. 554 
 555 
SV skal arbeide for å øke antallet heltidsansatte. Alle i pleie- og omsorgssektoren, som er den 556 
største, skal være sikret like ansettelsesvilkår som andre offentlig ansatte. Det betyr at 557 
helgevaktsordningen med to av tre helger fri, skal beskyttes. I dag tilbys heltidsstillinger til noen 558 
få ansatte i pleie- og omsorgssektoren under forutsetning av at de aksepterer å arbeide hver 559 
annen helg. Dette kommer på toppen av mye ubekvem arbeidstid gjennom døgnet og årets 560 
høytidsdager. SV går imot en praksis som hindrer rettferdige arbeidsvilkår. 561 
I tråd med merarbeidsbestemmelsen skal den stillingsprosenten man har jobbet de siste tolv 562 
månedene også skal gis som fast stillingsprosent.  563 
Sekstimersdagen 564 
 565 
Flere forsøk med sekstimersdagen er politisk viktig. Kortere arbeidstid vil gjøre det enklere å 566 
gjennomføre toforsørger-modellen med lik ansvarsfordeling mellom kvinner og menn for å ha 567 
både inntektsgivende arbeid og omsorg for en familie.  568 
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 569 
Hvis SV kommer i byråd etter valget i 2015 vil vi sørge for at Oslo kommune blir en ansvarlig 570 
arbeidsgiver, også for kvinner. Vi vil også arbeide for forsøk med arbeidstidsforkortelser i deler av 571 
kommunen, slik de rød-grønne har fått til i Götegorg. Slike forsøksordninger kan ha stor politisk 572 
betydning. Kortere arbeidstid vil gjøre det enklere å gjennomføre toforsørger-modellen med lik 573 
ansvarsfordeling mellom kvinner og menn for å ha både inntektsgivende arbeid og omsorg for en 574 
familie. Kortere arbeidstid vil også gi rom for økt livskvalitet og mer fritid for alle. SV ønsker et 575 
likestilt Oslo, uten tidsklemme og forbrukspress. En universell ordning med sekstimersdag kan 576 
på sikt være nødvendig for å oppnå dette. 577 
 578 
Lønnsløft i kvinnedominerte yrker 579 
Kvinner får ikke like godt betalt for arbeidet sitt enn menn. Det er i yrker og fra utdanninger 580 
med sterk overvekt av kvinner, som for eksempel sykepleiere, hjelpepleiere, førskolelærere og 581 
lærere vi venter at det blir store rekrutteringsbehov i framtida. Til tross for dette blir yrker og 582 
utdanninger med stor overvekt av kvinner systematisk dårligere betalt enn yrker med stor 583 
overvekt av menn. Kvinner med videregående skole i kommune-Norge har i snitt nesten fire 584 
tusen kroner lavere månedslønn enn menn med videregående skole. Denne lønnsforskjellen kan 585 
bare forklares med langvarig nedvurdering av verdien av kvinners arbeid. Som eget tariffområde 586 
står Oslo kommune i en unik posisjon til å utjevne denne forskjellen. SV vil at kommunen skal 587 
bruke sin arbeidsgivermakt til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinnedominerte yrker og 588 
mannsdominerte yrker. 589 
 590 
Fremmet av Frogner SV:  591 

U13: Vi  krever god, langsikt ig byplanlegging! Nei  t i l  høyhus på fonteneplassen 592 
I de nærmeste årene kommer Oslos befolkning øke dramatisk, dette krever god og langsiktig 593 
planlegging. Et godt kollektivtilbud er viktig og vi støtter Ruters planer om ny T-bane tunnel og 594 
T-bane fra Fornebu til Majorstuen, fordi dette er et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt. Dette 595 
vil gjøre at behovet for nye boliger på Majorstuen øker i årene som kommer. I planleggingen av 596 
denne nye bebyggelsen mener vi det er viktig at bydelen og kommunen ikke overlater styringen 597 
til private utbyggere. Det er behov for å tenke langsiktig og ikke styres av behovet for profitt slik 598 
at bydelen blir et bra sted å bo for mennesker i alle aldre; flere boliger vil øke behovet for 599 
barnehager, skoler, sykehjemsplasser osv. Grønne lunger til lek og rekreasjon er viktig å befare i 600 
årene som kommer. 601 
 602 
Utbygging av et eventuelt lokk over Majorstuen stasjon ligger et stykke frem i tid, men allerede 603 
nå legges det nye planer for Nordeas gamle bygg i Middelthuns gate ved Frogner stadion. 604 
Utbyggerne OBOS og Veidekke planlegger å rive eksisterende bygg for å bygge nye leiligheter 605 
inkludert et høyhus på 65 meter, like høyt som Oslo Rådhus. Dette høyhuset vil være vesentlig 606 
høyere enn bebyggelsen rundt og legge deler av fonteneplassen og lekeplassen til Majorstuen 607 
skole i skyggen deler av året. De offentlige uteområdene på Majorstuen skal oppleves som 608 
tilgjengelige og gode steder å være for alle også i en framtidig tettere by. 609 
 610 
Frogner SV mener det ikke bør gis tillatelse til å bygge så høyt på denne eiendommen. Vi stiller 611 
oss bak Plan -og bygningsetaten og byantikvaren som mener det ikke bør bygges høyere enn 30 612 
meter. Det er nå kommet forslag om å renovere den eksisterende bygningsmassen til bruk som 613 
skolebygning, med behovet for gode skolebygninger som befolkningsveksten vil medføre mener vi 614 
dette er en mulighet som må vurderes seriøst. 615 
 616 
Frogner SV ønsker at utbygging av skal ha fokus på hva som er best for beboerne i bydelen i 617 
fremtiden, ikke kun private utbyggeres jakt på profitt! 618 
 619 
Fremmet av Sagene SV: 620 

U14: Et  hjem for deg et hjem for meg. Nytt byråd ny bol igpol it ikk for a l le!  621 
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Sagene er bydelen med flest kommunale gårder i Oslo, men også en av de dyreste bydelene for 622 
leiligheter solgt på det private markedet. De kommunale gårdene forfaller fordi byrådet tar ut 623 
profitt i stedet for å pusse opp gårdene. Mange mennesker med vanlig inntekt har ikke råd til å 624 
etablere seg i bydelen. Fordi kommunen tar gjengs leie i kommunale leiligheter er også disse et 625 
dyrt alternativ for mange. Dette sementerer klasseforskjeller. Det bygges tettere og mindre i en 626 
bydel som har behov for større familieleiligheter med universell utforming, til en rimelig pris, for 627 
å skape en mangfoldig bydel.  Oslo SV mener dermed det er behov for å gjenreise den sosiale 628 
boligpolitikken og gå vekk fra ensidig profitt til et mer helhetlig byutviklingsperspektiv.  629 
En ny boligpolitikk handler om å oppfylle retten alle har til et anstendig sted å bo, samt skape en 630 
mangfoldig og miljøvennlig by med mindre forskjeller.   631 
 632 
Bydel Sagene har en ensidig boligmasse. Dette gjør det vanskelig å bli boende i nærmiljøet når 633 
livssituasjonen endrer seg, for eksempel ved barnefødsler, samlivsbrudd, alderdom eller liknende. 634 
Oslo SV ønsker sterkere politisk styring av boligbyggingen, og vil regulere for flere små boliger i 635 
ytre by og større boliger i indre by. Leilighetsnormen for indre by er et eksempel på dette, og bør 636 
gjeninnføres.  637 
 638 
Oslo SV vil derfor jobbe for at kommunale boliger spres vestover og til ytre by. Sagene er i dag 639 
den eneste bydelen som har tilfredsstillende antall kommunale boliger til disposisjon, og målet 640 
må være at dette også skal bli tilfelle i de andre bydelene. Videre må eksisterende boligmasse får 641 
en betydelig oppgradering i neste valgperiode, i tillegg til at bydelen, kommunen og 642 
leieboerorganisasjonene må samarbeide om boligsosiale tiltak som bomiljøvaktmestere. Ledige 643 
leiligheter kan for eksempel leies ut til studenter for å få mer varierte bomiljø. Boligbygg må 644 
komme vekk fra dagens situasjon der vedlikeholdsbudsjettene går til reparasjon av akutt skade, 645 
og over til å bruke pengene på rehabilitering og forebyggende vedlikehold.  646 
 647 
Svært mange kommunale gårder ligger i områdene ved Sagene kirke, på Bjølsen, rundt 648 
Haarklous plass, på Åsen og mellom Lilleborg og Torshov skole. Dette skaper ensidige bomiljø, og 649 
det er viktig at boligmassen spres bedre i bydelen, blant annet ved å bruke forkjøpsretten i nye 650 
borettslag og sameier, og ved å tilby beboere å kjøpe sin egen leilighet gjennom ”leie til eie”. 651 
Særlig viktig er det at kommunen skaffer flere familieleiligheter og universelt utformede 652 
leiligheter. Det er viktig at alle som bor i kommunale gårder tilbys lange kontrakter og 653 
forutsigbarhet. Kommunen skal ikke ta ut utbytte av Boligbygg. Arbeidet for å avdekke ulovlig 654 
framleie må fortsette, slik at de kommunale leilighetene prioriteres til dem som har størst behov.  655 
 656 
Mange har ikke råd til å kjøpe en bolig, men mange har heller ikke behov eller lyst il å eie bolig. I 657 
Norge står eierlinja i boligpolitikken sterkt, men man skal ikke lengre enn til Sverige eller andre 658 
europeiske land for å finne alternative leieformer med gode utleieboliger til redusert pris og med 659 
langsiktige kontrakter. Dette kan bidra til å minke presset på det private boligmarkedet og skape 660 
mangfold i boligmassen, og større valgfrihet for hvordan Oslo-innbyggere ønsker å bo i ulike 661 
livsfaser. Oslos SV går derfor inne for at det skal bygges 20 000 rimelige utleieboliger over hele 662 
byen i neste periode.  663 
 664 
Boligpolitikken er et av de viktigste virkemidlene vi har for å skape en mer miljøvennlig by. 665 
Enøk-tiltak, utfasing av oljefyring, miljøvennlige materialer, bruk av solceller, grønne tak og 666 
vegger, og håndtering av avfall og spillvann samt tilrettelegging for urban dyrking er bare noen 667 
av tiltakene som lett kan iverksettes i bydelen vår. Alle nybygg bør ha passivhusstandard eller 668 
bedre. Selv om Sagene allerede er Norges tettest bebodde område, har høyrebyrådet lagt opp til 669 
en stor vekst i folketallet i vår bydel i årene framover. Oslo  SV vil jobbe for at denne veksten ikke 670 
skjer på bekostning av lys, luft og gode boområder. Ytre by må ta en større del av folkeveksten 671 
enn slik det er planlagt i dag.  672 
 673 
  674 
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Fremmet av Kay Asbjørn Schjørlien og Per Østvold: 675 

U15: Løfter v i  Tøyen, så løfter v i  byen!  676 
Tøyen er det fattigste og mest belastede området i byen vår. Den lille skolekretsen rundt Tøyen 677 
skole har over 1000 kommunale boliger - like mange kommunale boliger som bydelene Ullern, 678 
Frogner og Vestre Aker har til sammen. Tøyen har flere flyktningfamilier, flere fattige barn og 679 
flere mennesker med rus- og psykiske lidelser samlet på et sted enn noe annet sted i landet. 680 
Tøyenavtalen er viktig for å sette fokus på et område som har blitt oversett av byen i alt for 681 
mange år.  682 
 683 
Ved Tøyen skole har Tøyenavtalen ført til en positiv utvikling. Her har kommunen etablert 684 
skolen som en kultur- og miljøskole med utvidet åpningstid, utvidet tilbud fra musikk og 685 
kulturskolen og gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen. Flere barnefamilier velger nå å bli på 686 
Tøyen. Elevflukten er reversert og faglig gjør elevene det mye bedre. I 2013 gikk bare 20 prosent 687 
av elevene på aktivitetsskolen, nå går 96 prosent av elevene der. Men Tøyenavtalen er langt i fra 688 
nok til å virkelig løfte Tøyen og Tøyenområdet. Det trengs ytterligere tiltak på Tøyen og en 689 
satsing som løfter hele Oslo indre øst.  690 
 691 
Spre sosialboliger og kommunale institusjoner 692 
Halvparten av Oslos sosialboliger ligger i de tre bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. 693 
Oslo kommunes kjøp av 617 utleieenheter av OBOS vil ikke endre vesentlig på denne skjeve 694 
fordelingen. Oslo trenger flere sosialboliger, men spredningen må bli bedre. I dag er en lang rekke 695 
sosiale institusjoner lagt til Tøyen-området. Bydelen sliter med åpne rusmiljøer og kriminalitet. 696 
Dette undergraver Tøyen-satsingen. Bydelene i Oslo vest må ta et større ansvar for byens sosial 697 
problemer. 698 
 699 
Trafoen - Et kulturslott for barn. 700 
Trafoen på Tøyen leies i dag av Oslo Teatersenter og billedkunstnere. Vi i SV ønsker å 701 
videreutvikle den tidligere transformatorstasjonen til å bli et kunst og kulturslott for barn og 702 
unge i hele byen. Sammen med dagens leietagere vil vi se på muligheten for å bygge et senter 703 
som barn kan besøke og utfolde seg i både i barnehage- og skoletiden, men også i helger og på 704 
kveldene. Et samarbeid med barnekunstmuseet, musikk- og kulturskolen, bibliotekene og andre 705 
viktige kulturinstitusjoner for barn, vil være viktig for å utvikle et kulturslott for barn på Tøyen. 706 
 707 
Munchparken – Østkantens svar på Vigelandsparken 708 
Edvard Munch tilbrakte mye av barndommen sin i Tøyenparken og i Botanisk hage. Familien 709 
hadde en liten leilighet på Grünerløkka og faren hadde sin praksis på Tøyen. Selv om 710 
Munchmuseet nå flyttes til Bjørvika, så ønsker SV å bevare Edvard Munch på Tøyen.  711 
Munchparken er en sammenslåing av grøntområdene på Ola Narr, Tøyenparken og Botaniske 712 
hage til en unik flott park for kunst, kultur, opplevelser og aktiviteter. Vi ønsker å bygge 713 
Østkantens svar på Vigelandsparken, der deler av Finnmarksgata som i dag deler disse 714 
grøntområdene, blir lagt lokk. Vi vil ha en internasjonal konkurranse der skulptører og kunstnere 715 
fra hele verden bidrar med å fylle parken med installasjoner inspirert av Edvard Munch.  716 
En ny utendørsscene vil kunne tiltrekke seg flere musikkarrangementer og være med på å løfte 717 
kulturtilbudet i området. En oppgradering av den gamle hoppbakken på Ola Narr til å bli en 718 
arena for Snowboard og Freestyle vinterstid og terrengsykling sommerstid, vil sikre ungdom i 719 
Oslo indre øst et spennende aktivitetstilbud. 720 
 721 
Tøyen – et nasjonalt vitensentrum  722 
SV ønsker Teknisk museum velkommen til Tøyen. Et vitensenter sammen med Naturhistorisk 723 
museum, inkludert et nytt veksthus, vil gjøre Tøyen til et nasjonalt tyngdepunkt for formidling av 724 
real- og naturfag. 725 
 726 
Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, 727 
naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter 728 
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kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen 729 
aktivitet og i samarbeid med andre. 730 
 731 
Heldagsskole og gratis halvdagsplass i barnehagene i Tøyenområdet  732 
En heldagsskole er en helhetlig skole der aktivitetsskolen blir en inkludert del av 733 
skolehverdagen. Mer tid til kunst, kultur, musikk, idrett, utflukter og eksperimenter vil gjøre 734 
skolen mer spennende og overkommelig for elever flest. Tøyenområdet har en høy andel barn som 735 
ikke snakker godt nok norsk. Gratis halvdagsplass i barnehagene vil bedre barnas 736 
norskkunnskaper før skolestart og heldagsskolen vil fortsette å styrke språkopplæringen videre 737 
for disse barna.  738 
 739 
Vi ønsker å utvikle en helhetlig og gratis heldagsskole uten foreldrebetaling for  barn fra 1. til 4. 740 
trinn på alle barneskolene i Oslo indre øst. Barn fra ressurssterke familier blir i mye større grad 741 
hjulpet med lekser og fulgt på aktiviteter som stimulerer barnas utvikling. Heldagsskolen vil 742 
sikre at alle barn får denne oppfølgingen og at alle barn kan gjøre sine favorittaktiviteter gratis, i 743 
skoletiden, og ikke for betaling på kveldene. Heldagsskolen vil innebære en mer effektiv 744 
arbeidsdeling mellom skole og foreldre som vil gi mer verdifull fritid for barna med foreldrene 745 
sine på ettermiddagene og på kveldene. 746 
 747 
I Tøyenområdet har vi landets laveste andel yrkesaktive kvinner. En satsing på gratis 748 
halvdagsplass i barnehagene og heldagsskoler vil få flere kvinner ut i arbeidslivet og få flere til å 749 
velge fulltidsjobb fremfor deltid. Dette vil styrke kvinners posisjon i samfunnet, skape økt 750 
integrering og språkforståelse.  751 
 752 
Tøyenområdet - Norges fjerde største by? 753 
Tøyenområdet ligger midt i Oslo indre øst. Hvis indre øst bydelene; Gamle Oslo, Grünerløkka og 754 
Sagene fikk egen bystatus - ville byen hatt 140 000 innbyggere og vært Norges fjerde største by. 755 
Området er i enorm vekst og det bygges og planlegges mer enn 10 000 nye boliger. Det forventes 756 
en befolkningsvekst på 50 000 mennesker her de neste ti årene. Tøyenavtalen er med på å løfte 757 
Tøyen. SV vil være en garantist for at avtalen gjennomføres. SV vil løfte Tøyen videre, for Norges 758 
fjerde største by trenger et historisk løft. SV er partiet som lover å løfte hele Tøyenområdet og 759 
Oslo indre øst. For gjør vi det, så løfter vi også hele byen.  760 
 761 
Fremmet av Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene SV: 762 

U16: Oslo ”den delte byen” 763 
Høsten 2014 ble det arrangert østkantkonferanse i samarbeid med SV lokallag i de østlige 764 
bydelene i Oslo.  765 
 766 
Oslo er en delt by med store forskjeller i levekår, makt og muligheter. Skillet mellom øst og vest 767 
burde vært historie, men dessverre har lite skjedd når det gjelder å utligne forskjellene. Det er alt 768 
for stor ulikhet i inntekt og formue. Østlige bydeler sliter i større grad med sosiale problemer enn 769 
i vestlige bydeler. Levealderen er lavere i de østlige bydelene sammenlignet med de vestlige. 770 
Andelen elever med norsk som andrespråk er høyere, antallet lavinntektsfamilier større og 771 
rusproblemene mer omfattende. Radikal omfordeling er nødvendig. Det må innføres en solidarisk 772 
eiendomsskatt med bunnfradrag. En ny politisk kurs er nødvendig for å få slutt på millionkutt i 773 
Oslobudsjettet som gjentar seg hvert år. Budsjettkutt går utover viktige velferdstjenester som for 774 
eksempel barnevern, som allerede har et stramt budsjett. Kutt i Oslobudsjettet går også utover 775 
skolene. For skolene legges det opp til flere elever per klasse, noe som fører til mindre tid til 776 
oppfølging av hver enkelt elev. 777 
 778 
Barnehager, sykehjem og andre velferdstjenester blir solgt og overtatt av private aktører. Dette 779 
kan gå ut over kvaliteten i tjenestene og føre til dårligere vilkår for de ansatte. 780 
Konkurranseutsetting, privatisering og økt bruk av midlertidig arbeidskraft øker forskjellene og 781 
åpner opp for sosial dumping. En slik politikk er ikke en god og rettferdig fordelingspolitikk. Det 782 
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må foretas regelmessige undersøkelser for å avdekke diskriminering ved ansettelse i arbeidslivet. 783 
Nav må ha folk og ressurser til å følge opp ungdom raskt, tett og med riktige metoder. SV vil gi 784 
Nav-kontorene mye større frihet til å gjøre det fagfolka mener fungerer for den enkelte.  785 
 786 
Ordningen med gratis halvdagsplass i barnehagene må utvides slik at det også gjelder 3-åringer. 787 
Gratis halvdagsplass i barnehage og gratis aktivitetsskole må utvides til å omfatte hele 788 
Østkanten.  789 
 790 
Det bør opprettes kontakts- og aktivitetshus basert på både frivillighet og faglighet, lignende 791 
«Stikk innom»-modellen på Veitvetsenteret, i alle bydeler. Vi skal ha minst to flerbrukshaller i 792 
hver bydel. Vi må få bedre språkopplæring for barn med annet morsmål enn norsk, blant annet i 793 
form av færre antall elever per klasse på skoler hvor disse elevene er overrepresentert, styrket 794 
satsning på norsk som andrespråk i lærerutdanning og morsmålsundervisning for alle barn med 795 
et annet morsmål enn norsk. 796 
 797 
Det må bygges flere ikke-kommersielle, rimelige utleieboliger. Slik at også personer og familier 798 
med lavt inntekts grunnlag får mulighet til et mer egnet bo tilbud. Rimelige utleieboliger må 799 
bygges også på vestkanten slik at vi får slike boliger over hele byen. Pengene i kommunen må 800 
fordeles mer rettferdig, ikke minst ved at sosioøkonomiske forhold teller mer når pengene 801 
fordeles mellom bydelene og ved å sørge for enn mer rettferdig fordeling av pengene i Osloskolen 802 
enn dagens stykkprisfinansiering. Hele Oslos befolkning må ta et felles ansvar for mennesker 803 
som har mindre å rutte med og trenger økonomisk støtte. Det må bli slutt på den 804 
privatiseringspolitikken som byrådet har holt på med de siste åra.  805 
 806 
Fremmet av Heikki Holmås og Per Østvold: 807 

U17:  Gode tenner hele l ivet 808 
Nordmenn flest har god helse. Likevel er det på helseområdet vi kan se noen av de tydeligste 809 
klasseskillene i Norge. Dette ser vi ikke minst innenfor tannhelse. Blant fem-åringer i Oslo er det 810 
i gjennomsnitt 71 prosent som har null hull. I de tre bydelene i ytre vest er det 90 prosent som 811 
har null hull ved 5-årsalderen. I bydelene i indre øst går prosentandelen helt ned til 53 prosent.  812 
 813 
Tannhelse er det siste store helseområdet som ikke dekkes av folketrygden på samme måte som 814 
andre helsetjenester. For voksne er tannhelse i all hovedsak overlatt til den enkeltes lommebok. 815 
Det er dyrt - og det blir stadig dyrere. Selv den enkleste tannbehandling koster det 816 
mangedobbelte av egenandelen for et fastlegebesøk. Hvis du mister tenner og trenger 817 
implantater, koster det titusener per tann. 818 
 819 
Flere og flere velger å reise til lavkostland for å få utført tannbehandling. Men blant unge under 820 
30 år velger mange å droppe tannlegen helt. I befolkningen som helhet må vi regne med at flere 821 
hundre tusen ikke får den tannbehandlingen de har behov for, fordi det er for kostbart. Og det er 822 
selvsagt de med dårligst økonomi som rammes. Tannhelse er klassepolitikk. 823 
 824 
Rettferdig fordeling er den beste folkehelsepolitikken. SV har derfor programfestet at partiet 825 
ønsker en opptrappingsplan som skal ende med at all nødvendig tannhelsehjelp blir dekket av 826 
folketrygden på samme måte som andre helsetjenester. Dette kravet må løftes høyere opp på 827 
partiets dagsorden.  828 
 829 
Oslo SV oppfordrer landsmøtet i SV til å vedta at en tannhelsereform skal være et av partiets 830 
viktigste reformkrav fram til stortingsvalget i 2017.   831 
 832 
  833 
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Fremmet av Nordre Aker SV:  834 

U18: Nei  t i l  generel l  bevæpning av pol it iet  835 
Det har vært - og skal være - et viktig kvalitetstrekk ved det norske samfunnet at vi ikke møter 836 
bevæpnet politiet til daglig – og det er et trekk i pakt med norske verdier som bare bør endres 837 
etter en demokratisk beslutningsprosess!   838 
 839 
Norge, sammen med Storbritannia er blant få land i verden som har et ubevæpnet politi. 840 
Landene skiller seg også positivt ut med høy tillit til politiet blant publikum og med lave nivå i 841 
skade- og dødsstatistikk som følge av våpenbruk sammenlignet med andre land.  Spørsmålet om 842 
å få bære våpen ved hofta for å kunne håndtere stadig hardere kriminelle har vært reist mange 843 
ganger i de siste årene, men både folk flest og ikke minst mange sindige politimestre har sagt 844 
bestemt nei til generell bevæpning av polititjenestemenn når dette har vært oppe i offentlig 845 
debatt.   846 
 847 
Imidlertid var Frps justisminister Anundsen meget kjapt ute med å bruke sin makt til 848 
fullmaktsstyring i medhold av våpeninstruks for politiet § 10 første ledd, bokstav d da han i 849 
desember samtykket til at politiets uniformerte innsatspersonell skulle være bevæpnet – etter at 850 
Politidirektoratet ba om dette på grunnlag av trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste 851 
og Felles Kontraterrorsenter.  852 
 853 
Tillatelsen til bevæpning ble gitt for fire uker og rundt 5800 politifolk i tjeneste gikk inn i 854 
adventstida med ladde våpen på hofta. Like før jul ble tillatelsen forlenget til 15. januar og 855 
deretter til 15. februar - fortsatt med den samme generelle begrunnelse – en begrunnelse som 856 
fikk ekstra oppfyring da PST-sjefen la fram sin årlige trusselvurdering i begynnelsen av februar. 857 
Det ser ikke ut til at verken justisminister eller politidirektorat har spurt henne om kriteriene for 858 
at trusselbildet vil kunne nedgraderes – slik hun formulerer seg - at terrorister sannsynligvis vil 859 
prøve å slå til mot Norge innen de neste tolv månedene.   860 
 861 
Vi frykter at adgangen til bevæpning vil bli ytterligere forlenget uten at avgjørelsen har vært 
underlaget ordinær saksbehandling. På denne måten får Norge i praksis et permanent bevæpnet 
politi uten at offentlige høringer eller folkevalgte organ har vært inne i prosessen.
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Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning 

1.  Innledning 1	  
Den viktigste oppgaven for Oslo SV i 2014 har vært å starte forberedelsene til kommunevalget 2	  
2015 og ruste opp organisasjonen til en viktig valgkamp. Gjennom året har arbeidet med å lage 3	  
nytt kommuneprogram vært prioritert i tillegg til arbeidet med bystyrenominasjonen. Prosessen 4	  
med kommuneprogrammet har vært den viktigste arenaen for politikkutvikling, og programmet 5	  
har blitt diskutert i fylkesstyret, representantskapet, lokallagene og på egne 6	  
medlemsarrangement, i tillegg til arbeidet i programkomiteen. Vi har også brukt året til mye 7	  
skolerende aktivitet på alle ledd i fylkeslaget. Oslo SV har hatt relativt stabil velgeroppslutning 8	  
gjennom det siste året, og har opplevd mindre fall på meningsmålingene enn SV nasjonalt.  9	  

Et mellomvalgår gir også muligheter til å tenke nytt både politisk og organisatorisk. Vi har i 10	  
løpet av året deltatt aktivt i diskusjonene om den politiske kursen partiet skal stake ut fram mot 11	  
valget i 2015 og 2014. Rollen som opposisjonsparti åpner muligheter til å tenke nytt om SVs profil 12	  
framover, og det har vært viktig for Oslo, som partiets største fylkeslag, å delta i utformingen av 13	  
dette.  14	  

Fylkesstyret har også forsøkt å tenke alternativt rundt det organisatoriske arbeidet i laget. Vi 15	  
har valgt å legge mer ressurser i oppfølgningen av lokallagene i stedet for å lage mange egne 16	  
arrangementer, og vi har satt i gang et nytt skoleringsopplegg der deltakerne forplikter seg til å 17	  
delta over en lengre periode for å få mer tett oppfølging. Det er viktig at vi stadig utvikler måten 18	  
vi jobber på og bygger opp under aktivitet i lokallaga på en best mulig måte. Det har vært et år 19	  
med mange arrangementer, og mye av det skyldes økt initiativ i flere lokallag, i tillegg til at flere 20	  
av gruppene og nettverkene har hatt økt aktivitet. Dette er svært gledelig og lover godt inn mot 21	  
en krevende valgkamp. 22	  

Oslo har vært borgerlig styrt i over 17 år, og inn mot valgkampen er muligheten for politisk skifte 23	  
større enn på lang tid. SV har markert seg som et tydelig alternativ på venstresiden i Oslo 24	  
gjennom vårt alternative budsjett, Tøyenløftet, motstanden mot OL og kampen mot byrådets 25	  
stadige privatisering og konkurranseutsetting. Det er mulig for venstresiden å vinne valget i Oslo 26	  
i 2015, men dette forutsetter et sterkt og tydelig SV iv Oslo som gjør et godt valgresultat.  27	  

2.  Partiorganisasjon 28	  

Fylkesstyret  29	  
Fylkesstyret har i perioden bestått av: 30	  

Nora Fjelddalen (leder) 31	  
Kaveh Ataei (nestleder) 32	  
Mari Lund Arnem (nestleder) 33	  
Hanne Lyssand (AU-medlem) 34	  



Årsmøte Oslo SV 2015 

 

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

 

62 

Audun Kolsrud Herning 35	  
Olivia Corso Salles 36	  
Benjamin Endré Larsen 37	  
Tirill Sjøvoll 38	  
Siavash Sangtarash 39	  
Liv Jorunn Eriksen 40	  
Theo Koritzinsky 41	  
Ingvil Enoksen (Oslo SU)  42	  
 43	  
Fylkesstyret har i perioden avholdt 14 møter. I tillegg til faste saker som konstituering, 44	  
godkjenning av protokoller, den politiske situasjonen, status på arbeids- og organisasjonsplanen 45	  
og eventuelt har følgende saker blitt behandlet: 46	  

FS 04/2014  Presentasjonsrunde 47	  
(27.03.14) Oppsummering og evaluering av årsmøtet  48	  

Valg av underskrivere av årsmøteprotokollen  49	  
ÅM: Oversendelser  50	  
Oppfølging av organisasjons- og arbeidsplan  51	  
Forretningsorden  52	  
Møtekalender  53	  
Konstituering  54	  
Oppfølging av uttalelse om reservasjonsretten – høringsuttalelse  55	  
Fullmakt til inngåelse av ny leiekontrakt  56	  
Dagsorden til fylkesstyrets møte med lokallagene 57	  

 58	  
FS 05/2014 1. mai 59	  
(08.04.14) Orientering om nye lokaler  60	  

Kampanjeuker  61	  
Vilkår for tilslutning til lokallag  62	  

 63	  
FS 06/2014 Orientering fra gruppene 64	  
(25.04.14) Kampanjeuker  65	  

Representantskapsmøte  66	  
1. mai 67	  

 68	  
FS 07/2014 Orientering fra bystyregruppa 69	  
(15.05.14) Orientering fra programkomitéen  70	  

Orientering fra nominasjonskomitéen 71	  
Landsstyremøte  72	  
Fadderordning  73	  
Arbeidsgruppe for helhetlig plan for allianser og samfunnskontakt  74	  
Revisorberetning 75	  

 76	  
FS 08/2014 Orientering om lokallagene 77	  
(05.06.14) Orientering fra programkomitéen  78	  

Orientering fra nominasjonskomitéen  79	  
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Privatisering av barnehager, innledninger ved Utdanningsforbundet og 80	  
Foreldreaksjonen  81	  
Miljøstrategi i valgkampen, innledning ved Heikki Holmås 82	  

 83	  
FS 09/2014 Orientering fra bystyregruppa 84	  
(21.08.14) Orientering fra lokallagene  85	  

FS sin behandling av nominasjonsprosessen  86	  
Kommunevalgplattform-gruppa, Ådne Naper innleder 87	  
Dagsorden og konstituering for representantskapsmøtet 88	  
Skole på bydel 89	  
Skoleringsprogram  90	  
Helhetlig strategi for samfunnskontakt  91	  
Skisse til program for Ideologiseminar 15. november 92	  
Møte mellom fylkesstyret og lokallagsledere 4.9.14 93	  

 94	  
FS 10/2014 Dagsorden og konstituering for representantskapsmøtet 95	  
(04.09.14) Helhetlig strategi for samfunnskontakt  96	  

Landsstyremøte 97	  
 98	  
FS 11/2014 Orientering fra bystyregruppa 99	  
(25.09.14) Orientering fra lokallagene  100	  

Valgkamp 2015, innledning ved Olav Magnus Linge 101	  
Uttalelse om sexkjøpsloven  102	  
Vilkår for tilslutning til lokallag 103	  

 104	  
FS 12/2014 Oslo-budsjettet, innledning ved Marianne Borgen 105	  
(16.10.14) Orientering fra lokallagene  106	  

Vilkår for tilslutning til lokallag  107	  
Kampanjeuker  108	  
Innspill til profilarbeidet til SV sentralt 109	  

  110	  
FS 13/2014 Oslo-budsjettet, Ivar Johansen innleder 111	  
(06.11.14) Orientering fra gruppene  112	  

Innspill til den sentrale valgkomitéen  113	  
Representantskapsmøtet  114	  
Oslo SVs skoleringsprogram  115	  
Nominasjonsmøtet  116	  
Årsmøtet  117	  
Uttalelse om interndebatt 118	  

 119	  
FS 14/2014 Orientering fra lokallagene 120	  
(18.11.14) Møteplan 2015  121	  

Årsmøtet  122	  
Nominasjonsmøtet  123	  
Ringedugnad for medlemmer som ikke har betalt for 2014  124	  

 125	  
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FS 01/2015 ÅM: Forslag til arbeidsplan for 2015 126	  
(15.01.15)  ÅM: Vedtektsendringsforslag til Oslo SVs tilleggsvedtekter 127	  

Landsstyremøte: Budsjett 2015 og Beretning 2013-2015 128	  
Prinsipprogrammet  129	  
Fordelingsnøkkel for landsmøtedelegasjonen  130	  
Møteplan 2015  131	  
ÅM: Redaksjonskomité til kommunevalgprogrammet 132	  

 133	  
FS 02/2015 Orientering fra bystyregruppa 134	  
(28.01.15) Orientering fra gruppene  135	  

ÅM: Budsjett  136	  
ÅM: Oslo SVs tilleggsvedtekter  137	  
ÅM: Arbeids- og organisasjonsplan  138	  
ÅM: Forretningsorden  139	  
ÅM: Konstituering  140	  
Uttalelser til landsmøtet  141	  

 142	  
FS 03/2015 Vilkår for tilslutning til lokallag  143	  
(11.02.15) ÅM: Regnskap  144	  

ÅM: Beretning  145	  
ÅM: Uttalelser fra fylkesstyret  146	  
ÅM: Innstilling til uttalelser til årsmøtet  147	  
ÅM: Innstillinger til endringsforslag til Oslo SVs tilleggsvedtekter  148	  

 149	  
Fylkesstyret har vedtatt følgende uttalelse i perioden (se kapittel 5.2.2 for innholdet i uttalelsen): 150	  

• Retro reservasjonsrett (27.03.14) 151	  
• Uttalelse om interndebatt (06.11.14) 152	  

Fylkesstyrets arbeidsutvalg 153	  
Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Nora Fjelddalen (leder), Kaveh Ataei 154	  
(nestleder), Mari Lund Arnem (nestleder) og Hanne Lyssand. Arbeidsutvalget har med få unntak 155	  
hatt ukentlige møter. Arbeidsutvalgets oppgaver er knyttet til den daglige driften av fylkeslaget, 156	  
inkludert arbeidsgiveransvaret for fylkeslagets ansatte, økonomiske disposisjoner, 157	  
saksforberedelser for fylkesstyret, effektuering av vedtak og hastesaker.  158	  

Partikontorets sammensetting 159	  
Partikontoret til Oslo SV har i perioden hatt én fast fulltids stilling som fylkessekretær og 160	  
politisk rådgiver. Ane Fidjestøl gikk ut i fødselspermisjon DATO, og Helga Forus har vært vikar i 161	  
stillingen fram til 20.02.15. Fra og med 21.02.15 er Helga Forus ansatt som valgkampsekretær.  162	  

Fylkesstyrets polit iske grupper  163	  
De gruppene som har hatt aktivitet i perioden er etnisk likestillingsgruppe (leder: Deeqa 164	  
Omer/Said Farah), faglig nettverk (leder: Benjamin Larsen), miljøpolitisk gruppe (leder: Kay 165	  
Asbjørn Schjørlien/Marianne Grøtte), kvinnepolitisk gruppe (AU: Karen Golmen, Andrea 166	  
Stømskag , Jorid Martinsen, Karin Harnæs Hoel , Veronica Berglyd Olsen, Rannveig Dahle, Mari 167	  
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Lund Arnem og Ingrid Hødnebø.), utdanningspolitisk gruppe (leder: Theo Koritzinsky) og freds- 168	  
og utenrikspolitisk gruppe (Bitte Vatvedt, Frode Ersfjord og Vegard Kjendsli er aktive 169	  
medlemmer) Se kapittel 5 for gruppenes egne beretninger.  170	  

Lokallagene  171	  
I perioden har Oslo SV hatt 15 geografisk baserte lokallag som følger bydelsgrensene og ett 172	  
utdanningslag ved studiestedene i Oslo. Blindern SV har endret navn til Oslo SVs studentlag, og 173	  
omfatter nå alle studenter i Oslo.  174	  

Tabell 1: Oslo SVs lokallag med medlemstall og lokallagsleder per 31.12.2014 175	  

 176	  

Lokallag Lokallagsleder Medlemstall 

Alna SV Tore Syvert Haga 77 

Bjerke SV Bjarne Kristoffersen  67 

Oslo SVs studentlag Joakim Damsgaard 34 

Frogner SV Frode Ersfjord 128 

Gamle Oslo SV Audun Herning 254 

Grorud SV Judith Kvernes 44 

Grünerløkka SV Ingrid Hødnebø  244 

Nordre Aker SV Siavash Sangtarash  162 

Nordstrand SV Vegard Kjendsli  85 

Sagene SV Sigurd Kihl 182 

St. Hanshaugen SV Andrea Strømskag  155 

Stovner SV Else Marie Mjærum  39 

Søndre Nordstrand SV Trine Dønhaug  84 

Ullern SV Terje Farestveit og Marie Rasmussen 49 

Vestre Aker SV Håvard Fosseng 86 

Østensjø SV Torstein Bae  147 

 177	  
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Fylkesstyrets møter med lokal lagene 178	  
Fylkesstyret og representanter for lokallagene har de siste årene møttes jevnlig til gjensidig 179	  
informasjon og mer uformelle diskusjoner om politiske og organisatoriske saker. Det er avholdt 3 180	  
møter mellom lokallagslederne og fylkesstyret i perioden. Følgende saker har blitt behandlet. 181	  

LL 02/14 Oppsummering av tilstanden i lokallagene – hva er de store sakene lokalt. 182	  
(08.04.14) Kampanjeuker 183	  

Organisasjons- og arbeidsplan: Kontakten mellom fylkesstyret og lokallagene. 184	  
Orientering om endring av lokaler 185	  
Oslo SVs arbeidsprogram – orientering 186	  
Fadderordningen 187	  

 188	  
LL 03/14 Oppsummering av tilstanden i lokallagene – BU-nominasjon og lokalt 189	  
(04.09.14) programarbeid 190	  
  Høstkampanje 191	  

Landsstyremøte - Integreringsuttalelse 192	  
Oslo SVs skoleringsprogram 193	  

 194	  
LL 01/14 Oppsummering av tilstanden i lokallagene – BU-nominasjon og lokalt  195	  
(08.04.14)  programarbeid  196	  
  Oslo SVs årsmøte 197	  

Lokale årsmøter 198	  
Landsmøtet 199	  
Tillitsvalgtsamlingen 200	  

	  201	  

Representantskapet  202	  
Periodens sammensetting av representantskapet er gitt i tabell 2.  203	  

Tabell: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap 204	  

Alna 6 

Bjerke 3 

Studentlag 2 

Frogner 5 

Gamle Oslo 9 

Grorud 2 

Grünerløkka 11 

Nordre Aker 6 

Nordstrand 3 
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Sagene 7 

St. Hanshaugen 6 

Stovner 3 

Søndre Nordstrand 6 

Ullern 2 

Vestre Aker 3 

Østensjø 6 

Totalt 80 

 205	  

I tillegg har tre representanter fra fylkesstyret, tre representanter fra bystyregruppa og fire 206	  
representanter fra Oslo SU fulle rettigheter. 207	  

Representantskapet har i perioden avholdt fire møter: 208	  

RS 2/14  Spørrehalvtime 209	  
(13.05.14) Orientering fra nominasjonskomitéen ved leder for nominasjonskomitéen Kari 210	  

Pahle 211	  
Orientering fra programkomitéen ved leder for programkomitéen Kaveh Ataei 212	  
Tillitsreformen, innledning ved Torgeir Knag Fylkesnes, Ebba Boye og Iren Mari 213	  
Luther 214	  
Endringer i komitésammensetting 215	  

 216	  
RS 3/14  Spørrehalvtime 217	  
23.09.14 Den politiske situasjonen  218	  

Orientering fra programkomiteen  219	  
Helhetlig strategi for samfunnskontakt  220	  
Endringer i komitésammensetning  221	  
Kampanjeuker i Oslo SV  222	  

 223	  
RS 4/14  Spørrehalvtime 224	  
25.11.14 Den politiske situasjonen  225	  

Valg av valgkomité  226	  
Integreringsplattformen  227	  
Stemmeberettigede på nominasjonsmøtet 228	  

 229	  
RS 1/15  Spørrehalvtime  230	  
20.01.15  Den politiske situasjonen  231	  

Valg av redaksjonskomité til kommunevalgprogrammet  232	  
SVs arbeids- og organisasjonsplan, innledning ved Silje Schei Tveitdal 233	  
Fordelingsnøkkel for landsmøtedelegasjonen 234	  

	  235	  
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3.  Oppfølging av organisasjons- og arbeidsplanen 236	  

Hovedmål i  2014: Et kampklart Oslo SV 237	  
Organisasjons- og arbeidsplanen definerer at vårt hovedmål for årsmøteperioden er å styrke Oslo 238	  
SVs oppslutning og forberede fylkeslaget til valgkampen i 2015. Oslo SV har hatt relativt stabil 239	  
oppslutning gjennom det siste året, og har opplevd mindre fall på meningsmålingene enn SV 240	  
nasjonalt. Vi har brukt året til mye skolerende aktivitet, og ikke minst har arbeidet med nytt 241	  
kommuneprogram og ny bystyreliste preget arbeidet det siste året.  242	  

I tillegg har Oslo SV deltatt aktivt i diskusjonen om utviklingen av SVs nasjonale profil gjennom 243	  
diskusjoner i fylkesstyret, landsstyret og innspill til sentralt. Dette har lagt et viktig grunnlag 244	  
inn mot valgkampen, og understreket behovet for et Osloperspektiv i den nasjonale profilen. 245	  

A.  En synlig og tydelig polit isk aktør 246	  

Nytt kommuneprogram 247	  
Den største og viktigste prosessen i Oslo SV denne årsmøteperioden har vært arbeidet med nytt 248	  
kommuneprogram. Komiteen startet sitt arbeid allerede i forrige årsmøteperiode, og leverte sitt 249	  
endelige utkast 17. desember. Komiteen har vært i kontakt med organisasjoner om innspill til 250	  
programmet og mange lokallag har hatt medlemsmøter både i første og andre høringsrunde. 251	  
Komiteen arrangerte programseminar i mai 2014 for alle medlemmer i Oslo SV. Vi må likevel 252	  
innrømme at vi kunne jobbet bedre for å forankre programmet hos våre alliansepartnere og i 253	  
lokallaga.  254	  

Alle lokallag er i gang med å skrive egne BU-program, og mange har allerede vedtatt disse på 255	  
sine lokallagsårsmøter. 256	  

All iansebygging 257	  
Representantskapet har vedtatt en strategi for hvilke organisasjoner og miljøer vi skal prioritere 258	  
å samarbeide med. Kontaktpersonene i fylkesstyret og de ulike temagruppene har hatt 259	  
hovedansvar for oppfølgingen av dette arbeidet. I tillegg har leder og bystyregruppa deltatt i 260	  
møter med mange ulike organisasjoner og alliansepartnere. Vi har hatt representanter på alle 261	  
representantskap i LO i Oslo, og hatt kontaktmøter med flere forbund.   262	  

Oslo SV har deltatt i begge de nasjonale kampanjene, og de fleste lokallaga har hatt stands eller 263	  
andre aktiviteter i kampanjeperiodene. Det er derimot færre lag som har hatt utadrettede 264	  
aktiviteter utover kampanjeperiodene.  265	  

Mediearbeid 266	  
Særlig gjennom bystyregruppens arbeid har Oslo SV satt viktige saker på dagsorden i media. Vi 267	  
har fortsatt oppfølgingen av Tøyen-avtalen, men også markert oss i saker om eiendomsskatt, 268	  
tiggeforbud, forskjells-Oslo, sykkelveier, kollektivtrafikk, bibliotek og barnefattigdom. Se også 269	  
bystyregruppas beretning.  270	  
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Kampanjeuker  271	  
Oslo SV har deltatt i de nasjonale kampanjene i 2014. I april 2014 ble det arrangert kampanje om 272	  
SVs tillitsreform der lokallag ble oppfordret til å få innspill fra lokale fagforeninger og andre på 273	  
hvordan en tillitsreform bør utarbeides. I tillegg hadde de fleste lokallag stands i forbindelse med 274	  
kampanjen. Kampanjen ble avsluttet med 1. mai-feiring. Kampanjen ble positivt mottatt, og det 275	  
var godt med aktivitet i fylket, men mange lokallag opplevde det som krevende å ta kontakt med 276	  
miljøer rundt oss for å få innspill til tillitsreformen. Det burde vært klarer utformet et budskap 277	  
lokallag kunne bruke i møte med organisasjoner og fagforeninger. I forkant av kampanjen ble 278	  
Kvanmokonferansen arrangert i Oslo, men mange deltakere fra fylket. Hovedtema for 279	  
konferansen var tillitsreformen og kampanjearbeid.  280	  

I oktober 2014 ble det arrangert miljøkampanje. Her var målet at alle lokallag skulle finne sin 281	  
lokale miljøkampsak og drive kampanje om denne. Mange lokallag gjorde dette og trykket eget 282	  
materiell til utdeling. Fylkesstyret hadde to morgenaksjoner på Tøyen med krav om ny t-283	  
banetunnel, i tillegg til aktivitetene i lokallaga.  284	  

Det ble laget et nummer av avisa Del godene til hver av kampanjene. Lokallaga var også flinke til 285	  
å spre kampanjebudskapene via sosiale medier.  286	  

B. Et spennende og engasjerende parti  å være medlem av 	  287	  
Det har vært et arrangementstungt år for fylkeslaget. Mange lokallag har hatt høyt 288	  
aktivitetsnivå, med egne møter og konferanser. I tillegg har det vært flere sentrale arrangement 289	  
slik som Kvanmokonferansen, sommerfestival og folkevalgtkonferanse hvor mange fra Oslo SV 290	  
har deltatt. Dette gjorde at særlig høsten ble krevende, og vi avlyste den regionale samlingen i 291	  
forkant av høstkampanjen og utsatte tillitsvalgtsamlingen fra oktober 2014 til januar 2015. Det 292	  
er veldig gledelig at det er et høyt aktivitetsnivå i fylkeslaget og at vi tilbyr et bredt spekter av 293	  
aktivtiter til medlemmene i alle ledd av partiet. Det er likevel viktig at det ikke blir så mange 294	  
aktiviteter at det blir umulig for medlemmene å delta på alt de ønsker. Man bør derfor i større 295	  
grad koordinere arbeidet, og heller ha færre arrangementer i regi av fylkeslaget dersom 296	  
aktivitetsnivået i lokallag og fra sentralt opprettholdes.  297	  

Informasjon og nettsider 	  298	  
Det har blitt sendt ut ukentlige nyhetsbrev per epost til medlemmene i perioden, og dette har 299	  
vært fylkeslagets viktigste kontaktflate med medlemmene. Her får medlemmene informasjon om 300	  
aktiviteter i fylkeslaget og Oslo SVs lokallag, samt lenker til nyhetssaker om Oslo SV, særlig 301	  
bystyregruppas arbeid. 302	  

Nettidene har blitt oppdatert omtrent en gang i uka, hovedsakelig om aktiviteter i fylkeslaget, 303	  
samt noen nyhetssaker fra bystyregruppa. Den fungerer også som et arkiv for protokoller og et 304	  
lett tilgjengelig sted for å laste ned sakspapirer til møter.  305	  

Oslo SV har vært aktive på facebook gjennom egen side, med daglige oppdateringer om 306	  
aktiviteter og nyhetssaker. Oslo SV er lite aktiv på twitter. 307	  
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Samarbeid med bystyret 308	  
Samarbeidet med bystyret har vært godt i perioden. Bystyregruppen har orientert om sitt arbeid 309	  
på omtrent samtlige fylkesstyremøter. I tillegg møtes leder, fylkessekretær, gruppeleder, rådgiver 310	  
for bystyregruppa og stortingsrepresentant omtrent ukentlig til kontaktmøter om felles saker og 311	  
lignende. Bystyregruppa har vært godt representert på representantskapsmøter og konferanser i 312	  
regi av fylkes- og lokallag. Vi kan fortsatt bli bedre på å utnytte hverandres ressurser og 313	  
samarbeide for å legge mer press i enkeltsaker.  314	  

Representantskapet og landsstyret 315	  
Representantskapsmøtene har også denne perioden vært godt besøkt. Representantskapsmøtet 316	  
har i perioden vedtatt færre politiske uttalelser enn tidligere år, men vi har i større grad brukt 317	  
møtene til å diskutere saker som skal behandles i landsstyret. Slik har fylkeslaget blitt bedre 318	  
involvert i prosesser og politikkutvikling nasjonalt. Det har også vært flere diskusjoner om 319	  
temaer tilknyttet kommuneprogrammet.  320	  

Landstyresakene har blitt diskutert på fylkesstyremøtene i den grad det ikke har passet 321	  
tidsmessig med møter i representantskapet. Arbeidet med å spre vedtakene fra landsstyremøtene 322	  
tilbake til lokalorganisasjonen kan fortsatt bedres.  323	  

Skolering og oppfølging av medlemmer 324	  
Rutinene for oppfølging av medlemmer har ikke vært god nok i periode. Dette skyldes blant annet 325	  
overgang til nytt medlemsregister, som i lang tid gjorde det vanskelig å få tilgang til 326	  
medlemslister og oversikt over nye medlemmer. Det varierer svært mellom lokallagene hvordan 327	  
nye medlemmer følges opp ved innmelding.  328	  

Det har blitt arrangert to møter for nye medlemmer i denne perioden: Et på Rådhuset 19.05.14, 329	  
og et på Stortinget 12.02.15. Kursene er godt besøkt og tar gir en innføring i SVs historie, ideologi 330	  
og hovedsaker, SVs organisasjon og informasjon om hva som skjer framover og hvordan man kan 331	  
bli aktiv. Målet er at vi skal avholde kurs to ganger i halvåret. Det har vi dessverre ikke 332	  
gjennomført i denne årsmøteperioden. De nye medlemmene ble også spesielt invitert til et 333	  
formøte før årsmøtet 25.02.15.   334	  

Det har ikke blitt arrangert noen skoleringskvelder for medlemmer utover konferanser og møtene 335	  
for nye medlemmer i perioden. Det har blitt gjennomført en undersøkelse blant alle medlemmer 336	  
om hva slags skoleringsarbeid de ønsker. Denne har i for liten grad blitt fulgt opp i etterkant. 337	  

Fra nyttår 2015 satte vi i gang med et nytt initiativ: Oslo SVs skoleringsprogram. Her har om lag 338	  
15 deltakere forpliktet seg til å være med på et skoleringsopplegg som går over et år med 339	  
opplæring i ulike politiske og organisatoriske temaer. Lokallagene har selv meldt inn deltakere til 340	  
programmet, og kvinner og minoriteter er særlig prioritert.   341	  

Aktiviteter og konferanser 342	  
Under følger en kort gjennomgang av de viktigste arrangementene i regi av Oslo SV: 343	  

1.  mai 344	  
Oslo SV gikk under følgende paroler i toget:  345	  
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• Fritid framfor forbruk – Kortere arbeidsdag nå 346	  
• Ingen hykling om folkeretten – Norge ut av NATO 347	  
• Mer tid til hver elev 348	  

Etter toget arrangerte vi 1. mai-fest på Gaasa med mat, leker, appeller og musikk. Det var godt 349	  
oppmøte i både toget og på festen etterpå.  350	  

Programseminar 351	  
24. mai ble det arrangert dagsseminar om Oslo-programmet i regi av programkomiteen. Ulike 352	  
eksterne innledere innledet om viktige temaer for programarbeidet slik som ???. Det deltok om 353	  
lag 40 personer på samlingen. 354	  

Sommerfest 355	  
Oslo SV arrangerte sommerfest i samarbeid med Grünerløkka SV og Gamle Oslo SV på Fyrhuset 356	  
i Cubaparken 21. juni med leker for barn, konsert og appell ved Heikki Holmås. 357	  

Ideologikonferanse 358	  
Oslo og Akershus SV arrangerte felles ideologikonferanse 15. november. På programmet sto 359	  
temaer som: Kan vi bruke markedsmekanismer til å løse klimakrisen? Er en internasjonal 360	  
karbonskatt mer rettferdig? Symboliserer den rekordhøye deltakelsen i 8. mars toget et nytt 361	  
feministisk opprør? Har venstresiden mistet utviklingspolitikken? Er ulikhetsbegrepet i ferd med 362	  
å bli avideologisert? Finnes det tilfeller der vi kan støtte militær intervensjon i andre land? Og 363	  
hvordan kan sosialistpartier påvirke samfunnet innenfra og utenfra regjeringssamarbeid? 364	  

Konferansen hadde omtrent 60 deltakere.  365	  

Ti l l itsvalgtsamling 366	  
31. januar 2015 arrangerte Oslo SV tillitsvalgsamling for alle i lokallagsstyrer, BU-grupper, BU-367	  
kandidater, fylkesstyret, bystyregruppa, bystyrekandidater og stortingsrepresentantene. 368	  
Samlingen hadde innledninger og diskusjoner om ulike valgkamprelevante temaer og opplæring i 369	  
blant annet medlemsregister og mediearbeid. Det var om lag 30 deltakere på samlingen. 370	  

Økonomi 371	  
Oslo SVs har tilpasset seg den nye økonomiske situasjonen etter flere dårlige valgresultat, og har 372	  
klart å begrense utgifter til et minimum. Vi har prioritert å kutte ut alle kostnader knyttet til 373	  
bevertning på møter og unngå utgifter til leie av lokaler hvis mulig, slik at vi kan prioritere å 374	  
bruke penger på valgkamp. Dette har i 2014 gitt oss et driftsoverskudd på kr 424 882. 375	  

Vi har fortsatt å holde fokus på å samle inn penger på møter i partiet. I år har vi samlet inn kr 376	  
250 500. Oslo SV har fått inn 63 260 i partiskatt for 2014. Det er ikke alle lokallag som har klart 377	  
å få inn det de har krav på av partiskatt, og det anbefales at alle som har verv for partiet enten 378	  
betaler det de skal umiddelbart etter at pengene har kommet inn eller etablerer et fast trekk i 379	  
nettbanken på en gjennomsnittlig sum i måneden. 380	  
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4.  Medlemsutvikl ing 381	  
Oslo SV har 1879 medlemmer per 31.12.2014. Dette er en nedgang på 15,3 prosent fra 2214 382	  
medlemmer i 2013.  Medlemstallet i hele SV har gått ned det siste året, men Oslo SVs andel av 383	  
det totale medlemstallet har også blitt redusert fra omtrent 23 % til 21 %.  384	  

Medlemsutvikling i Oslo SV 385	  

	  386	  

5.  Gruppenes beretninger 387	  

Kvinnegruppa i  Oslo SV 388	  
Kvinnegruppa i Oslo SV er et forum for kvinner som vil jobbe med utvikling av systemkritisk og 389	  
venstreradikal feminisme for verden, Norge og Oslo. Målet er å sette feminisme og kvinnekamp 390	  
på dagsorden i Oslo SV, og skolere og dyktiggjøre kvinner i partiet.  391	  

Gruppa hadde sitt oppstartsmøte før sommeren 2014 med et konstituerende møte i august 2014. 392	  
Gruppa består i dag av et arbeidsutvalg på 8 personer i tillegg til øvrige medlemmer på egen 393	  
epostliste og en facebookgruppe med 75 medlemmer. 394	  

I året som har gått har Kvinnegruppa i Oslo SV arrangert følgende møter/arrangementer: 395	  

• Oppstartsmøte 396	  
• Konstituerende møte 397	  
• Møte om interseksjonalitet 398	  
• Møte om programmet til Oslo SV og feministisk profil 399	  
• Arbeidsmøtet "Sett et feministisk stempel på Oslo-politikken", hvor det ble forberedt 400	  

uttalelser og endringsforslag til Oslo-programmet før Årsmøtet til OSV.  401	  

I tillegg har kvinnegruppa spilt inn paroler til 8.marskomiteen, vært med å arrangere den 402	  
nasjonale kvinnekonferansen til SV og sendt inn uttalelser til årsmøtet i Oslo SV. 403	  
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Prioriteringene for gruppa har i perioden vært: 404	  

• Kvinner og kropp 405	  
• Arbeidsliv og økonomisk selvstendighet 406	  
• Dyktiggjøring av kvinner i Oslo SV. 407	  

Gruppa har i forsøkt å styrke samarbeidet med andre kvinneorganisasjoner i Oslo, videreutvikle 408	  
Oslo SVs feministiske politikk og vært aktive eksternt og på sosiale medier.  409	  

Arbeidsutvalget i denne perioden har bestått av: Karen Golmen, Andrea Stømskag , Jorid 410	  
Martinsen, Karin Harnæs Hoel , Veronica Berglyd Olsen, Rannveig Dahle, Mari Lund Arnem og 411	  
Ingrid Hødnebø. AU har ingen formell leder, men Mari har vært talskvinne og Karen har vært 412	  
sekretær. 413	  

Freds- og Utenrikspolit isk gruppe i  Oslo (FUG) 414	  
Oslo SVs årsmøte 2014 vedtok å opprette et internasjonalpolitisk utvalg. Gruppen holdt sitt 415	  
første møte 9. september 2014 og på representantskap 3 2014 ble FUG formelt opprettet. 416	  
Gruppen har ikke valgt leder, men Bitte Vatvedt, Frode Ersfjord og Vegard Kjendsli er aktive 417	  
medlemmer. 418	  
 419	  
Åpne møter: 420	  

• FUG holdt sitt første møte 6. oktober 2014. Helge Lurås innledet om konfliktene i 421	  
Ukraina og Syria/Irak. 15 medlemmer deltok. 422	  

• Andre møte, med tittelen «SVs rolle i den utenrikspolitiske konsensusen», ble avholdt 26. 423	  
november 2014. Bård Vegar Solhjell innledet og om lag 17 medlemmer deltok. 424	  

• Nytt møte, med tittelen «Fremtidige utfordringer knyttet til EØS-avtalen og alternativer 425	  
til EØS» er planlagt avholdt 16. februar 2015. Heming Olaussen er invitert som innleder. 426	  

FUG ønsker å holde månedlige åpne møter om freds- og utenrikspolitiske temaer og være aktive i 427	  
det internasjonalpolitiske skoleringsarbeidet av medlemmer i Oslo SV. Vi ser behovet for en 428	  
revitalisering av debatten knyttet til, og arbeidet med, internasjonale saker i partiet og ønsker å 429	  
bidra til en styrking av dette. 430	  

Miljøpolit isk utvalg i  Oslo 431	  
Miljøpolitisk utvalg har blitt ledet av Kristoffer Westad,  Marianne Grøtte fra august. Aktive 432	  
medlemmer er  Kristoffer Westad, Ester Robstad, Malin Jakob, Arnodd Håpnes, Christian Børs 433	  
Lind og Marianne Grøtte. Audun Herning har vært fylkesstyrets kontaktperson i gruppen. 434	  

Utvalget hadde et åpent møte 22.mai, hvor vi ba om innspill til Oslo SVs program 2015-19, 435	  
dessuten hadde vi Arnstein Vestre, leder av NU som innleder. 436	  

Utvalget har hatt møter ca. 1 gang per måned. Saker som det særlig er blitt jobbet med er 437	  
Østmarka nasjonalpark og samferdsel og kollektivtrafikk i Oslo, med vekst på motstand mot ny 438	  
E-18. Utvalget har  fremmet en uttalelse for representantskapet mot planene for utvidelse av 439	  
vestkorridoren. Dette er også to viktige saker som utvalget ønsker å arbeide med fremover.  440	  
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Utvalget hadde banneraksjon på Ullevål over Ring 3 den 5.juni med Marianne Borgen, og stand 441	  
på Verdens miljødag, 7.juni i Sofienbergparken. 442	  

Utdanningspolit isk gruppe  443	  
Oslo SVs utdanningspolitiske gruppe ble dannet høsten 2014 etter vedtak i fylkesstyret. Liv 444	  
Jorunn Eriksen og Theo Koritzinsky ble hovedansvarlige for å starte arbeidet og organisere de 445	  
første møtene i samarbeid med Lena Jensen i bystyregruppa. Hovedformålet var å videreutvikle 446	  
og synliggjøre bedre SVs utdanningspolitikk i Oslo - og å få til bedre informasjonsflyt og 447	  
samordning mellom SVs nasjonale og lokale utdanningspolitikk.  448	  

I starten har det derfor vært viktig å få med de utdanningspolitisk ansvarlige fra 449	  
Stortinget, bystyregruppa og fylkesstyret - men også de mange medlemmene i driftstyrene i Oslo-450	  
skolen som har mye konkret erfaring og kompetanse knyttet til skolenes hverdag.  451	  

Gruppa har hatt tre møter i perioden november - januar med rundt 15 deltakere på hvert 452	  
møte.  Sentrale temaer har vært kritikk av den ekstreme mål- og resultatstyringen av Oslo-453	  
skolen, sammenliknet med SVs kunnskaps- og læringssyn - frafallet i videregående opplæring og 454	  
tiltak mot dette - styrking av tilpasset opplæring gjennom bl.a. økt lærertetthet og mer varierte 455	  
arbeidsformer - styrking av barnehagenes egenart - SVs utdanningspolitiske alternativer i 456	  
bystyret - mulighetene for å markere SVs utdanningspolitiske verdier og forslag 457	  
gjennom driftsstyrene - videre organisering og utfordringer for den utdanningspolitiske gruppa.  458	  

Innledere på møtene har vært Gülay Kutal, Lena Jensen, Theo Koritzinsky og Terje Vilno (leder 459	  
for Utdanningsforbundet i Oslo). Det er planlagt flere møter og aktiviteter framover, blant med 460	  
vekt på SVs utdanningspolitikk på Stortinget og et seminar om hvordan SV'ere i driftsstyrene 461	  
kan utveksle erfaringer og påvirke skolenes sosialpedagogiske prioriteringer og rolle i 462	  
lokalsamfunn.     463	  

Faglig nettverk 464	  
Oslo SVs faglige nettverk drives av et arbeidsutvalg som i perioden har hatt følgende aktive 465	  
medlemmer: Atle Seierstad, Ingunn Gjerstad, Mette Kolsrud, Hans Ole Rian, Terje Fjellum, Leif 466	  
Kjetil Tviberg, Benjamin Endré Larsen, Tor Sannæs og Ane Lindholdt. Benjamin Endré Larsen 467	  
har vært leder for arbeidsutvalget i året som har gått. 468	  

I året som har gått har faglig nettverk bl.a. 469	  

• Arrangert møte om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 470	  
• Tatt initativ til opprettelse av et nasjonalt nettverk av SVere med faglig engasjement	  471	  

	  472	  

Etnisk l ikesti l l ingsgruppe (ELG) 473	  
Beretning	  ettersendes.	  474	  
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6.  Oslo SUs beretning 475	  
I løpet av 2014 har Oslo SU gjennomført flere ulike kampanjer og skoleringsrekker, jobbet med å 476	  
utvikle politikk, og den aktive medlemsmassen i fylkeslaget har vokst. 477	  

Det ble valgt to fylkesstyrer i løpet av året, et på det ordinære årsmøtet og et på det 478	  
ekstraordinære årsmøtet. I løpet av året så fylkesstyret slik ut: 479	  

Leder: Brage Lie Jor, etterfulgt av Jenny Madsen Evang 480	  
Nestleder: Jenny Madsen Evang, etterfulgt av Marius Berge Eide 481	  
Landsstyrerepresentant: Celia Têtu Lima 482	  
SV-kontakt: Ingvil Enoksen 483	  
Styremedlem: Cihan Suphi 484	  
Styremedlem: Ingrid Kvale Kiran 485	  
Styremedlem: Luka Dyrnes 486	  
Vara: Ezgi Kütal 487	  
Vara: Marius Berge Eide, denne varaplassen gikk senere ut 488	  

I 2014 har Oslo SU bestått av to aktive lokallag, Østkanten SU og Vestkanten SU. Mens 489	  
Østkanten SU de siste årene har hatt en god del aktive medlemmer, har Vestkanten SU dette 490	  
året startet opp igjen for fullt. 491	  

Politisk arbeid 	  492	  
I løpet av året har Oslo SU arbeidet med ulike politiske temaer, vi har blant annet hatt 493	  
skoleringer og aksjoner om internasjonal politikk, miljø, feminisme og psykisk helse. Vi har også 494	  
deltatt i de nasjonale kampanjene om miljø, psykisk helse og Gaza.  495	  

Dette året har vi avsluttet “Torsdag kveld i Akersgata” (en rekke skoleringer som fant sted 496	  
annenhver torsdag på kontoret i Akersgata), men fortsatt å holde skoleringer jevnlig, oftest 497	  
annenhver onsdag. I tillegg til skoleringene fylkesstyret har holdt, har lokallagene gjennomført 498	  
ulike skoleringer, aksjoner og aktiviteter. 499	  

I Juni deltok Oslo SU på SUs landsmøte. Vi hadde startet forberedelsene allerede i 2013, så 500	  
delegasjonen var godt forberedt.  501	  

På det ekstraordinære årsmøtet ble det vedtatt at det skal legges fram et forslag til politisk 502	  
program på det ordinære årsmøtet i 2015. Programmet (“Prosjekt Oslo”), er blitt skrevet i løpet av 503	  
perioden, og fylkeslagets medlemmer har kommet med innspill i løpet av prosessen. 504	  

Samarbeid med SV 505	  
I 2014 har Ingvil Enoksen sittet i Oslo SVs fylkesstyre som representant fra SU. I perioden har 506	  
det også vært SU-representanter i ulike SV-lokallag, men enkelte av disse har måttet trekke seg i 507	  
løpet av året. I tillegg til å være representert i fylkes- og lokallag har det sittet SUere i ulike SV-508	  
komitéer. 509	  

Denne perioden har vi byttet kontorer fra Akersgata 35 til Hagegata 22. Oslo SU deler fortsatt 510	  
kontorer med Akershus SU, SU sentralt, SV sentralt og Oslo SV. 511	  
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I 2015 er det kommunevalg, og dette året har vi jobbet for å få gode SU-kandidater høyt på 512	  
listene. Både Celia Lima og Andreas Borud står på kumulerte plasser.  513	  

Organisatorisk arbeid 	  514	  
Etter at Groruddalen SU ble lagt ned i 2013 har Oslo SU bestått av to lokallag; Østkanten SU og 515	  
Vestkanten SU. De to lokallagene fikk mange nye medlemmer under forrige valgkamp, og dette 516	  
året har vi først og fremst arbeidet med å aktivisere de nye medlemmene, i tillegg verve nye 517	  
medlemmer. Det har vært stor oppgang i antall medlemmer som møter opp på skoleringer og 518	  
andre arrangementer. 519	  

Det vi har fått mest oppmerksomhet for i media denne perioden var Østkanten SUs aksjon under 520	  
den nasjonale Gazakampanjen, da det ble påkledd palestinaskjerf på statuer over hele byen. 521	  
Utover dette har vi dessverre heller ikke i år vært mye i media, dette er et område vi burde 522	  
forbedre den neste perioden.  523	  

Denne perioden har vi i all hovedsak brukt Facebook som arena for å mobilisere til 524	  
arrangementer, og det ser ut til å fungere godt. Facebook-gruppene til lokallagene og fylkeslaget 525	  
er aktive, og ser ut til å nå de fleste medlemmene. I tillegg til Facebook og mail, har vi hatt noen 526	  
ringerunder. 527	  

Alt i alt har 2014 vært et godt år for Oslo SU. Vi har flere aktive medlemmer og godt fungerende 528	  
lokallag som får gjennomført 529	  
mye.                                                                                                       530	  

7.  Polit iske uttalelser 531	  

Retro reservasjonsrett 532	  
Vedtatt av fylkesstyret 27.03.14 533	  

Oslo Sosialistisk Venstreparti har vurdert forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven 534	  
og pasient- og brukerrettighetsloven. Oslo SV er i mot at det gis åpning for å gi forskrifter om 535	  
reservasjonsmulighet for fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til 536	  
abort.  537	  

Allerede i 1978 fikk Norge vedtatt den viktige abortloven som gir kvinner retten til å velge selv 538	  
om hun vil bære fram et foster eller avslutte svangerskapet sitt. Dette er kvinnens dilemma, 539	  
kvinnens tøffe avgjørelse - men også kvinnens soleklare rett.  540	  

En reell selvbestemmelse om abort må følges av en reell henvisningsplikt. I 1978 sørget staten for 541	  
at loven beskyttet pasientens rettigheter heller enn legenes høye moral. I dag er staten i ferd med 542	  
å tilrettelegge for at fastlegene kan la være å utføre lovpålagte oppgaver og å bryte den 543	  
samfunnskontrakten de har gått med på ved å bli allmennleger. Det må være første gang her til 544	  
lands at vi går tilbake i tid og innskrenker pasientrettigheter heller enn å utvide dem.  545	  

Helseminister Bent Høie fra Høyre har prøvd å overbevise kritikerne om at prevensjon og 546	  
assistert befruktning ikke er en del av nekte-grunnlaget. Men hvordan kan han love det? 547	  
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Forslagene som er sendt ut på høring er alt for vage og gir liten trygghet for at kvinners 548	  
rettigheter vil bli ivaretatt. Det står bl.a. at reservasjonen skal være begrunnet i «alvorlige 549	  
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død». Det er en lovtekst som åpner for vide 550	  
tolkningsmuligheter hvor altså legene selv kan definere hva som for dem vil være en 551	  
samvittighetskonflikt om liv eller død. Det kan i ytterste konsekvens være å sette inn en spiral 552	  
eller skrive ut p-piller. Høie og regjeringen har med dette åpnet døren for alvorlige angrep på 553	  
kvinners lovbestemte rettigheter og også retten til god helse og trygge liv. 554	  

Ingen norske kvinner skal måtte oppleve moralsk fordømmelse når de ber om noe de har krav på 555	  
etter norsk lov. Derfor er Oslo SV mot forslaget om henvisningsnekt. SV står på kvinnens side, 556	  
slik vi alltid har gjort i debatten om selvbestemt abort. 557	  

 558	  

Gode arenaer for intern debatt 559	  
Vedtatt av fylkesstyret 06.11.14 560	  

Sentralstyret bes uten unødig opphold om å sette av tilstrekkelige ressurser til opprettelse og 561	  
bemanning av kanaler for direkte toveis kommunikasjon med medlemmer og sympatisører. 562	  
Kanalene bør administreres av en redaktør som svarer til sentralstyret på bakgrunn av et sett 563	  
offentlige retningslinjer. Blogg, forum eller andre tilpassa former for sosiale/elektroniske medier 564	  
bør tas i bruk etter en heilhetlig og forpliktende plan.  565	  
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Ettersendte sakspapirer 

Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning 
 

Beretning for Etnisk Likesti l l ingsgruppe (ELG) 
Medlemmer som har deltatt på utvalgets møter/aktiviteter 
Leder: Deeqa Ahmed/Said Amin 

Medlemmer: Ragnar Næs, Gülay Kutal, Jhon Abadaba, Yussuf Hussein Aden og Øystein 
moen 

FS-kontakt: Siavash Sangtarash 

Møter fram til høst 

På årsmøtet den 20. mai 2014 ble Deeqa Ahmed valgt som ny leder av utvalget. Etter 
årsmøtet og fram til høst hold utvalget 3 møter. Hovedtemaet på alle tre møtene var 
arbeidet fram mot valget og Oslo SVs arbeids- og organisasjonsplan. Utvalget valgte 
kontaktpersoner til ulike minoritetsgrupper ut i fra føringene i arbeids- og 
organisasjonsplan og Oslo SVs strategi for samfunnskontakt. Møtene har vært åpne for 
alle medlemmer. 

Bytte av leder 

I høst flyttet Deeqa og utvalget måtte finne seg ny leder. Utvalget valgte Said Amin som 
ny leder. Lederbyttet førte til at utvalget ikke har klart holde aktivitet på toppnivå. 
Likevel ble det hold et møte om Oslo SVs kommuneprogram og det ble send inn mange 
endringsforslag. Programutkastet ble også send til alle grupper som ELG er i kontakt 
med. 

2015 

Utvalget planlegger nå en valgkampmøte rett etter Oslo SVs årsmøte. Der man håper å 
klare å dra inn flere medlemmer i arbeidet. 
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Sak 4.2 Bystyregruppas beretning 
1.  Den politiske situasjonen 1 
 2 
SVs bystyregruppe har brukt mye tid i 2014 til å følge opp Tøyen avtalens ulike punkter. Det er 3 
månedlig møter mellom avtalepartnerne, som ivaretas av Ivar Johansen og Marianne Borgen. 4 
Det er også etablert nettsider der befolkningen og media løpende kan følge med i hva som skjer 5 
knyttet til avtalens mange punkter. 6 
 7 
Dette er et tidkrevende arbeid, og det er ikke å legge skjul på at vi til tider er svært kritiske til at 8 
flere av oppfølgingspunktene går så sakte framover. Likevel gleder vi oss over det positive som 9 
skjer, spesielt knyttet til Tøyen skole og det tilbudet barna der når får. Det er også et tett 10 
samarbeid med bår lokallag i de aktuelle bydelene og våre bydelsutvalgsrepresentanter, knytte til 11 
alle biter av Tøyen løftet. 12 
 13 
Det tar tid å få til et omfattende områdeløft, etter tiår med politisk forsømmelse. SV viser 14 
imidlertid med vårt arbeid på Tøyen, hvordan SV kan gjøre en forskjell når vi får politisk makt. 15 
Vi vil f.eks. innføre gratis AKS i hele byen, når vi nå ser hvilken suksess dette er blitt på Tøyen 16 
skole og Mortensrud. Vi vil sikre tett dialog med beboere og støtte opp om beboerinitiativ, noe 17 
som er helt grunnleggende for endring og fornyelse.  18 
 19 
2014 er året hvor byen har opplevd ytterligere og en mer offensiv høyredreining, ved økt 20 
kommersialisering av tjenester. Byrådet med Høyre, Krf og V har konkurranseutsatt kommunale 21 
barnehager og de har lagt til rette for salg av kommunale barnehager. Konkurranseutsettingen 22 
og salg av barnehager har skapt stor uro og frustrasjoner både blant ansatte i barnehagene og 23 
blant barn og foreldre. Byrådet har brukt tid og krefter på å selge unna og konkurranseutsette, i 24 
stedet for å sikre nok barnehageplasser og satse på økt kvalitet i alle barnehager, Fra januar 25 
2014 sikret SV gjennom Tøyen avtalen, bemanningsnorm i alle kommunale barnehager. Det førte 26 
bl.a. til at planlagt nedbemanning i mange barnehager heldigvis ble stoppet. 27 
 28 
SV har fremmet flere forslag om at kommunen bør kreve samme kvalitetskrav til de private 29 
barnehagene som til de kommunale, men det vil ikke dagens byråd. Dette er sterkt 30 
bekymringsfullt med tanke på at byrådet nå ikke vil bygge å drifte en eneste ny barnehageplass. 31 
Ingen nye barnehager skal nå bygges eller driftes i kommunal regi. 32 
 33 
Budsjettsamarbeidet byrådet har med FRP fører til ytterligere kutt i bydelene, kutt på flere 34 
hundre millioner kroner. Kuttene har nå skjedd gjennom mange år, og bydelen melder om 35 
stramme budsjetter som går sterkt utover det forebyggende arbeidet i bydelene, men også knyttet 36 
til mange deler av tjenestene til bydelens befolkning. Dette handler om manglende hjelp til syke 37 
og pleietrengende. Flere bydeler forteller også at de har så lite penger at det ikke er rom for 38 
vikarer i barnehagene før det er gått 16 dager sykmelding. Dette fører til dårligere tilbud for 39 
barna og tøffere arbeidssituasjon for alle ansatte. 40 
 41 
I 2014 ble det endelig satt sluttstrek for Oslo ønske om å arranger OL i 2022, da Høyres egen 42 
stortingsgruppe torpederte hele saken og satte foten ned. SV i Oslo, og bystyregruppa har jobbet 43 
aktivt for at det ikke skulle gis en statlig garanti for dette arrangementet. Et av våre 44 
hovedargumenter imot, var bl.a. IOCs arrogante, luksuriøse og ekstravagante kultur, og de 45 
enorme kravene, som var kommet gjennom 7000 siders kravspesifikasjon. Mange av SVs 46 
motargumenter ble etter hvert allment brukt, noe som deretter førte til at hele Oslo Høyre og 47 
også Oslo Arbeiderpartis store drøm ble knust. 48 
 49 
Oslo byrådets begeistring for testing, veiing og måling av alt som skjer innenfor omsorgstjenester 50 
og skolen, fortsetter med full styrke. Veldig mange ansatte er fortvilet fordi de bruker enormt 51 
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mye tid på testing og måling av resultater. Spesielt er dette tydelig i Oslo skolen, der alle testene 52 
og all rangering av skoler og resultater gjør at lærerne bruker mer og mer tid på dette 53 
byråkratiet, og i liten grad opplever tillit til deres egen faglighet. Det samme har vi sett gjennom 54 
flere år knyttet til pleie og omsorgsektoren, der det har utviklet seg en stoppeklokkeomsorg, som 55 
ikke gir nødvendig fleksibilitet og dermed gir dårlige hjelp til de som trenger det. SV fremmet 56 
derfor i 2014 forslag om en tillitsreform knyttet til pleie og hjemmetjenesten. Dette fikk vi flertall 57 
for i bystyret, og det skal nå lages forsøk med en tillitsreform i tre utvalgte bydeler, bl.a. etter 58 
mønster fra København kommune. 59 
 60 
Oslo en er by i vekst og det stiller store krav til byutviklingen, både når det gjelder boligbygging, 61 
skoleutbygging og barnehageutbygging. Mange skoler er i dag fulle, og skolekretser må stadig 62 
endres, slik at mange barn opplever ikke å få gå på skolen med sine søsken, og mange har svært 63 
farlig skolevei. At stadig flere foreldre kjører barna sine til skolen skaper store trafikkfarer, i 64 
tillegg til det kompliserte trafikkbilde som allerede er rundt mange av skolene i byen. Det gjøres 65 
altfor lite for å trygge skoleveiene for barna. Flere veier burde ha 3o kilometers soner, kombinert 66 
med fysiske tiltak. Flere veier rundt skolene burde også stenges.  67 
 68 
En stor miljøutfordring er at vi gjennom hele året nå opplever at Oslo lufta er helsefarlig. Oslo 69 
lufta dreper, og er spesielt farlig for barn og personer med luftveislidelser og hjerteproblemer. 70 
Luftforurensningen er så høy at vi bryter de grenseverdier som er satt også av EU/ESA. Det er 71 
derfor behov for kraftigere virkemidler for å få forurensningen ned. Det er transportsektoren og 72 
privatbilene som står for de største utslippene i byen, derfor må antall biler reduseres. For å få 73 
det til må det satses enda kraftigere på kollektivtrafikken i byen, og inn og ut av byen. Ny T-74 
banetunell må på plass, og den er enda ikke startet opp. Ahus banen og Fornebubanen må bygges 75 
raskere enn planlagt, for å hindre økt helsefare og kaos i byen.  76 
 77 
Den planlagte gigantutbyggingen av E18 vestover er derfor både miljømessig og helsemessig helt 78 
uakseptabel. Det er beregnet at den vil kost over 40 milliarder kroner, og den vil gi økt trafikk og 79 
skape kø, kork og kaos inn og ut av byen. Planene for E 18 vestover må derfor skrinlegges, og all 80 
planleggingskapasitet og penger må sette inn på legge til rette og bygge ut kollektivtilbudet. I 81 
tillegg har kollektivtrafikken store framkommelighets problemer, spesielt i rushtiden. Det er 82 
derfor behov for flere rene kollektivtraseer. Dette kan skapes gjennom flere stengte gater for 83 
privatbilister. SV har fremmet flere slike forslag, som har blitt nedstemt. 84 
 85 
Sykkelsatsingen går fortsatt altfor sakte i byen. Byrådet er ikke villige til å ta de nødvendig 86 
prioriteringer for å sikre syklende og gående bedre fremkommelighet i byen. 87 
 88 
SVs bystyregruppe har i 2014 hatt en særdeles stor aktivitet, sett i relasjon til den begrensete 89 
representasjon vi har med 4 representanter, og 1.5 rådgivere. Det er et mål for oss å fremstå som 90 
et tydelig opposisjonsparti, som viser en annen retning for byen enn det nåværende flertall gjør. 91 
Vi satser spesielt på utadrettet arbeid, drar på mange besøk, inviterer organisasjoner og 92 
pressgrupper til Rådhuset og har daglig et aktivt forhold til media. 93 
Dette resulterer i at SV i bystyret setter tydelige fotavtrykk i den politiske debatten både i 94 
bystyremøtene og i arbeidet i komiteene. I 2014reiste vi også 20 private forslag. 95 
 96 
Det jobbes hele tiden i gruppa med å finne effektive og gode samarbeidsformer slik at vi utnytter 97 
kapasiteten, kompetansen og ressursene best mulig. Vi har også søkt å etablere et godt 98 
samarbeid med våre Stortingsrepresentanter, Fylkesstyret og med våre representanter i 99 
Bydelsutvalgene. Vi har igjennom hele 2014 hatt ukentlige møter der Fylkesleder, 100 
Stortingsrepresentanten vår fra Oslo og Bystyregruppas leder møter hverandre. Bystyregruppa 101 
prøver, der det er tidsmessig mulig å møte på fylkesstyrets møter. I tillegg er alltid bystyregruppa 102 
god representert på alle Representantskapsmøtene. 103 
  104 
  105 
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2.  SVs alternative forslag ti l  budsjett og økonomiplan - 2015 106 
  107 
SV leverte et alternativt budsjett for og økonomiplan for budsjettet i 2015.Det er tredje året SV 108 
fremmer sitt eget alternative budsjett for Oslo.   109 

Barnebyen Oslo.  SVs budsjettforslag 2015. 110 
 111 
Oslo forventer en befolkningsvekst på rundt 10 700 nye innbyggere i løpet av 2015. Det 112 
forventes at Oslo vil ha om lag 806 000 innbyggere i 2030, mot 640 313 i 2014. Dette 113 
stiller store krav til bygging av boliger, barnehager, skoler, parker og lekeområder, og 114 
utbygging av kollektivtransporten. Årets budsjettforslag fra byrådet viser tydelig 115 
behovet for økte inntekter for å hindre kutt i velferd og for å sikre høy kvalitet på 116 
barnehager, skoler, kollektivtransport og velferdstilbud. SV ønsker å skape en by som 117 
folk trives i – der kommunen setter innbyggerne i sentrum og der vi har en 118 
miljøvennlig og bærekraftig utvikling.  119 
 120 
Byrådets budsjettforslag vil føre til alvorlige kutt i velferden i byen. Etater og bydeler kuttes. Det 121 
betyr kutt i vikarbudsjettene i barnehagene, for få ansatte lærere, kutt i rusomsorgen, kutt i 122 
barnevernet, kutt i hjemmebaserte tjenester, kutt i forebyggende helsearbeid og kutt i tiltak for 123 
barn og unge. Det vil øke forskjellene i byen og gjøre byen mindre solidarisk. En slik utvikling vil 124 
SV ikke være med på. SV vil vise en ny retning for byen, der vi satser på bedre 125 
oppvekstbetingelser for barn og unge, skaper trygghet for befolkningen og en mer klimavennlig og 126 
miljøvennlig by. 127 
 128 
SV vil at Oslo skal bli verdens beste by å bo i for barn. SV har i budsjett 2015 laget en omfattende 129 
barnepakke som skal sikre de minste barna tettere og god oppfølgning. SV styrker kvaliteten i 130 
barnehagene, innfører gratis kjernetid i AKS, flere ansatte i skolene, styrker det forebyggende 131 
barne- og ungdomsarbeidet i bydelene og innfører bedre spedbarnsomsorg. 132 
SV er opptatt av å utvikle en miljøvennlig by med gode skoler, gode barnehager, gode 133 
velferdstjenester og trygghet for folk i byen. Utviklingen av Oslo skal gjøre byen grønnere, renere 134 
og tryggere og det skal være tett med gode rekreasjonsområder og tilbud nært der folk bor. SV 135 
ønsker også i budsjett 2015 å satse på mulighetene for at barn og kan leve et aktivt liv.  136 
 137 
Byrådet har foreslått en rekke store kutt til de frivillige organisasjonene som gjør en viktig jobb 138 
for barn og voksne i en sårbar og utsatt livssituasjon. SV ønsker tvert imot å styrke frivilligheten, 139 
og satse på et tett og godt samarbeid med de frivillige organisasjonene og styrker disse i 140 
budsjettet.  141 
 142 
SV er opptatt av at Oslo kommune skal være en god arbeidsgiver, med gode og trygge lønns-, 143 
pensjons- og arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Den storstilte privatiseringen av Oslo fører til 144 
det motsatte, der de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter blir satt på spill. 145 
  146 

SVs store satsinger i  budsjettet 147 
 148 

• SV har en storstilt satsning på de aller minste barna i Oslo. SVs mål er at Oslo skal bli en 149 
barneby der vi bruker de store pengene på de minste barna. De første årene av et barns 150 
liv er de viktigste. Vi vet at en god barndom varer hele livet, og i flere generasjoner. SV 151 
foreslår en satsning på over 500 millioner på barna. 152 

• SV innfører bedre fødselsomsorg, flere ansatte i barnevernet og kompetanseheving. 153 
• Skolene har opplevd for mange år med kutt. SV foreslår å bevilge 80 mill. mer til flere 154 

ansatte i skolen. SV vil ha en større satsing mot mobbing i skolen i barnehagene, og 155 
legger inn 10. millioner til dette. SV innfører leksehjelp til alle elevene i 156 
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grunnopplæringen, innfører kulturskoletimen og frukt og grønt til elevene.SV styrker 157 
innsatsen mot frafall i skolen.  SVs skolesatsing er på 200 millioner kroner. 158 

• SV sikrer at gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen. I 2015 starter vi opp i 8 bydeler: 159 
bydelene Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og Søndre 160 
Nordstrand (85 millioner kroner). 161 

• SV vil styrke i bydelene og øker bydelsbudsjettene med 335 millioner kroner. 162 
• SV sikrer to barnehageopptak i året, som en start på veien mot målet om at alle barn som 163 

trenger barnehageplass i Oslo skal få det. SV øker antall ansatte i barnehagene og 164 
foreslår en økning på 150 millioner til bydelene som er lagt på barnehageområdet. SV har 165 
i budsjettet en økt kommunal utbygging av barnehager på 100 mill.  SV foreslår 13 mill. 166 
mer til kompetanseheving for de ansatte i barnehagene.  167 

• SV vil ha en grønnere by og satser mer på kollektivtransport, sykkelveier, trygge 168 
skoleveier og flere parker, lekeområder, grønt arealer og benker i sentrum. SV vil styrke 169 
renholdet i sentrum og innfører bydelsrusken i alle bydeler. Sum 165 millioner kroner. 170 

• SV innfører fra 1. april 2015 eiendomsskatt for boliger med markedsverdi over 3,7 171 
millioner kroner og for næringseiendom fra 1.1.2016. Dette gir kommunen en inntekt på 172 
omlag 360 millioner kroner i 2015.  173 

• SV styrker det kommunale boligtilbudet med 60 millioner kroner.  174 

 3.  Tøyen-avtalen viser at SV har gjennomslag på viktige 175 

polit ikkområder 176 
   177 
Tøyen/Munch avtalen er en avtale som var bra for byen, bra for Munchs samlinger og bra for 178 
beboerne på Tøyen. 179 
 180 
SV gikk våren 2013 inn i en Munch-Tøyen avtale med byrådspartiene, som i juni 2013 ble vedtatt 181 
av bystyret, som både sikret avklaring av bygging av et nytt Munch museum og samtidig sikret 182 
en nødvendig oppstart av byutvikling på Tøyen, med et sterkt fokus på beboermedvirkning. I 183 
tillegg fikk SV gjennomslag for flere viktige SV saker.  184 
 185 
Tøyensatsingen gir nødvendig byutvikling og satser på sterk beboermedvirkning. 186 
Det er etter avtale med SV satt av 25 millioner kroner i fire år framover, fra 2014, til 187 
nærmiljøtiltak på Tøyen som bydelen selv, skal disponere over, forutenom at det skal betale AKS 188 
på tøyen skole. Den rødgrønne regjeringen la i sitt budsjett også opp til 25 millioner i områdeløft, 189 
som er fulgt opp av Solberg-regjeringen. Dermed har bydelen i underkant av 50 millioner kroner 190 
til nærmiljøtiltak, som bydelsutvalget i dialog med befolkningen og beboergrupper skal disponere 191 
over. 192 
 193 
I tillegg inneholder Tøyen pakka en rekke byutviklingsgrep som vil ha betydning for Tøyen 194 
bydelens utvikling og for byen som helhet. Nedenfor gjengis noen av hovedpunktene i avtalen: 195 
 196 

SV har s ikret at:   197 
• Tøyensenteret skal oppgraderes. 198 
• Tøyen T-banestasjon skal opprustes. Dette ligger nå inne i Ruters planer for 2015. 199 
• Det skal etableres et kommunalt badeland der Tøyenbadet ligger i dag, etter mønster fra 200 

Risenga i Asker og Drammensbadet. Prosjekteringen er igangsatt. 201 
• Det etableres et sammenhengende grøntområde/parkområde over Finnmarksgata, som 202 

enten stenges for trafikk, eller det lages et lokk over veien. 203 
• Det skal etableres et Vitensenter på Tøyen. Det er foreslått i budsjett 2015 at 3 mill 204 

kroner til prosjektering.   205 
• Det skal bygges en friluftscene i Tøyenparken. 206 
• Det skal bli forsterket arbeid for søppelrydding på gater, torg, parker og andre 207 

møteplasser i bydel Gamle Oslo. 208 
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• Det satses spesielt på utvikling av Tøyen skole, som kultur og miljøskole, med utvidet 209 
åpningstid, gratis kjernetid i aktivitetsskole, der deltagelsen er økt fra 29% til at 100% av 210 
1 og 2. trinn deltar. På Tøyen skole satses det særskilt på musikk fag, estetiske fag, natur 211 
og miljøfag og utvikles nye pedagogiske læringsformer i tett samarbeid med universitetet. 212 

• Det ble etablert sommerskole på Tøyen skole for skolestartere høsten 2014.  213 
• Det blir økt kapasitet på kultur og musikkskolen både på Tøyen og i byen, ved at det 214 

etableres minst 700 nye plasser. Det er etablert en egen kulturstasjon på Tøyen skole.  215 
• Det er satt av 8 mill. i budsjett 2015, for at bydelene skal satse mer på bo-216 

oppfølgingstiltak i kommunale boliger.  217 
• Det tas sikte på å redusere omfanget av rus og psykiatritilbudene på Tøyen, for å flytte 218 

disse til andre bydeler 219 
• Det opprettes en barnefilial på Tøyen bibliotek. Barnefilialen settes i stand og vil være i 220 

drift i 2015. 221 
• Hagegata 30 omgjøres til studentboliger og Hagegata 31 seksjoneres og selges med 222 

muligheter for beboere til å kjøpe egne leiligheter 223 
• Byrådet skal bruke sin mulighet til å kjøpe seg inn i nye borettslag rundt om i byen, til å 224 

kjøpe innstill 10 % av nye boliger 225 
• SV har sikret at Oslo har forpliktet seg fram til 2017 å kjøpe minst netto 600 nye 226 

kommunale leiligheter, med vektlegging på spredning over hele byen. Byrådet har i sitt 227 
budsjettforslag budsjettert med 2,1 milliarder kroner til nye boliger fra 2015 til 2018, som 228 
konsekvens av denne avtalen. Det ble anskaffet 100 boliger til vanskeligstilte i 2014 og 229 
det planlegges ytterligere 1100 i løpet av økonomiplanperioden.  230 

• Det er innført bemanningsnorm i barnehagene i alle bydeler fra 1.1.2014 231 
• SV har sikret at det skal legge til rette for brukervalg på dagsentrene og bo- og 232 

omsorgssentra, for å få slutt på at enkeltpersoner legges ut på anbud. 233 
• SV har sikret at det skal igangsette et bredt fornyingsarbeid for modernisering og 234 

effektivisering av offentlig sektor, for å utvikle og sikre sterkere og bedre offentlige 235 
tjenester 236 

• Som denne oversikten viser ligger det inne i byrådets budsjettforslag en storsatsing på å 237 
utvikle Tøyen skole og kultur og musikkskolen i Oslo.  238 

• Det legges også opp til kjøp av kommunale boliger for 2.1 milliarder kroner de neste tre 239 
årene, samt en rekke andre tiltak som vil ha stor betydning for å endre levekårene og 240 
miljøet i en av Oslos mest forsømte bydeler gjennom flere tiår. 241 

4. Private forslag og initiativer fra SV 242 
 243 
Alle bystyrerepresentanter har mulighet til å fremme interpellasjoner og private forslag i 244 
bystyret. I 2014 har flere private forslag blitt fremmet fra bystyregruppas enkeltmedlemmer, 245 
eller blitt behandlet i løpet av året. I tillegg kan representantene fremme forslag i fagkomiteene. 246 
Det bemerkes at noen av forslagene ennå ikke er ferdig behandlet av bystyre.  247 
 248 
 SV har vært aktiv i forhold til å stille spørsmål til byrådene. I 2014 ble det levert inn 170 249 
skriftlige spørsmål fra bystyregruppen til SV til byrådet.  250 
 251 
Interpellasjoner i bystyret:  252 
 253 
SV har hatt tre interpellasjoner i bystyret i 2014:  254 
 255 

• Interpellasjon fra bystyremedlem Ivar Johansen - En seng for natta – 256 
• Interpellasjon fra Marianne Borgen om å innføre «familievikar» for familier i krise. 257 
• Interpellasjon fra SVs gruppeleder Marianne Borgen - Oslo deltar i en storbydugnad 258 

for å motta de 123 avviste Syriske kvoteflykningene.  259 
 260 
  261 
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SV fremmet 20 private forslag i bystyret. Følgende private forslag er fremmet av SV eller 262 
blitt behandlet i 2014:  263 
 264 

• Privat forslag fra Ivar Johansen - Informasjon en forutsetning for valgfrihet 265 
• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen - Tid til omsorg - Tillit til 266 

faglighet i hjemmetjenesen - Fra stoppeklokkesystemet til tillitsreform 267 
• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen - Forhindre barnefattigdom: 268 

Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Oslo 269 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Gjeninnføring av frukt og grønt i skolen som et 270 

folkehelseforebyggende tiltak 271 
• Privat forslag fra Marianne Borgen   - Bedre støtte, veiledning og ivaretakelse av 272 

ansatte i barnevernet 273 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Køprising i bompengeringen 274 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Oslo kommune bes søke staten om å få 275 

muligheter til å fordoble parkeringsgebyr og tilleggsavgift for feilparkerte biler 276 
• Kolstadgata - Forslag fra Marianne Borgen   277 
• Privat forslag fra Andreas Behring og Ingvild Reymert - Om oppgradering av 278 

Sommerfrydparken 279 
• Privat forslag fra Marianne Borgen - Om bedre håndtering av mistanker om 280 

overgrep mot barn i skolene og barnehagene 281 
• Privat forslag fra Gülay Kutal, Ivar Johansen og Marianne Borgen- Bemanningsnorm 282 

og lønns- og pensjonsavtaler i Oslobarnehagene 283 
• Privat forslag fra Ingvild Reymert og Nora Krogh  - Kunst- og kulturaktiviteter i 284 

Maridalsveien 3 285 
• Forslag fra Marianne Borgen om –Behovsanalyse og spredning av ladestasjoner i 286 

Oslo   287 
• Privat forslag fra Marianne Borgen, Gülay Kutal og Trine Dønhaug - Kompetanse gir 288 

økt kvalitet i Oslobarnehagen - Fra 7% barne- og ungdomsfagarbeidere til 25% - 289 
Fra 764 dispensasjon fra barnehagelærer utdanningskrav til ingen 290 

• Privat forslag fra Andreas Halse (A) - Gülay Kutal (SV) - Harald Nissen (MDG) - Etabler 291 
en byomfattende kveldsåpen barnehage på Grünerløkka og iverksette forsøk 292 
med nattåpen barnehage i Oslo 293 

• Privat forslag fra Marianne Borgen  og Gülay Kutal  - Innføre leksehjelp i 1-4. trinn i 294 
Osloskolen - Samt en opptrappingsplan for leksehjelp på alle trinn i Osloskolen 295 

• Privat forslag fra Marianne Borgen, Ivar Johansen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal  - 296 
Opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer 297 

• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen- Eventuelt OL i 2022 298 
gjennomføres innenfor de ordinære skatte og avgiftsregler 299 

• Privat forslag fra Marianne Borgen (SV), Øystein Sundelin (H), Espen Ophaug (V) og Erik 300 
Lunde(KrF) - Flere lærlingplasser med opplæringsfyrtårn/vardeprosjekt 301 

• Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen -tidligere Nobels 302 
fredsprisvinnere som ønsker å markere sine jubileer tilknyttet til tildeling av 303 
fredsprisen tas imot på en likeverdig måte av ordføreren 304 

 305 

5. Saker i  komiteene 306 
 307 
Her nevnes de viktigste sakene som er behandlet i de forskjellige komiteene i 2014. Noen av 308 
sakene som er nevnt er fortsatt under behandling, og noen av sakene er behandlet i flere 309 
komiteer. Her inngår også ovennevnte forslag og initiativer. Bystyret har behandlet 375 saker. 310 
 311 
Finanskomiteen 312 
 313 
I 2014 har arbeidet i finanskomiteen vært preget av: 314 
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• arbeid rundt budsjett 2015, hvor det etter hvert viste seg at Fr.P var tilbake i folden med 315 
budsjettforlik med H, V og Kr.F.  Vi la også denne gang fram et selvstendig SV-budsjett, 316 
som avvek en del fra Aps bl. a. fordi vi ønsker at kommunen skal utnytte sitt 317 
inntektsgrunnlag ved å innføre eiendomsskatt. SV kan derfor sikre viktige deler av byens 318 
tjenestetilbud. 319 

• saker på anbud, konkurranseutsetting, privatisering, OPS og New Public Management-320 
rettet politikk fra det borgerlige bystyreflertallet.  321 

• saker om åpenhet og innsyn. Oslo kommune er nok av landets mest lukkede, men SV tar 322 
stadig nye initiativ på området. 323 

• saker relatert til å følge opp avtalen om plassering av Munchmuseet i Bjørvika og et 324 
omfattende områdeløft på Tøyen.  325 

• saker på å forby tigging og forbud mot overnatting utendørs. 326 
 327 
SV finansfraksjon tilstreber god dialog med byens innbyggere og interesseorganisasjoner, som på 328 
denne sektoren blant annet tilsier god kontakt med de ansattes organisasjoner. 329 
 330 
Viktige saker som har vært behandlet i finanskomiteen: 331 

• Rapport 7/2013 Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene - Kontrollutvalgets 332 
sak 59 av 18.06.2013  333 

• OPS-avtale for nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei    334 
• Oppfølging av verbalvedtak F18/2013 om å vurdere konkurranseutsetting av 02 180 335 

Byrådssak    336 
• Forskrift om Oslo kommunes tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og 337 

sosialområdet    338 
• Årsregnskap 2013 for bykassen og lånefondet - Byrådets årsberetning for 2013     339 
• Privat forslag fra Marianne Borgen (SV), Ivar Johansen (SV), Ingvild S. Reymert (SV) og 340 

Gülay Kutal (SV) - Opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer  341 
• Privat forslag fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) - Eventuelt OL i 2022 342 

gjennomføres innenfor de ordinære skatte og avgiftsregler  343 
• Privat forslag fra Gülay Kutal (SV) - Ivar Johansen (SV) og Marianne Borgen (SV)  344 

Bemanningsnorm og lønns- og pensjonsavtaler i Oslobarnehagene 345 
• Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner    346 
• Høring - Arbeidslivskriminalitet og kommunens virkemidler for å forebygge dette  347 
• Revidert budsjett 2014 348 
• Forslag fra Jøran Kallmyr - Kommunalt forbud mot tigging  349 
• Privat forslag fra Bjørnar Moxnes og Marit Halse   - Dyrevelferd i sirkus  350 
• Opsjonsavtale om gaveoverføring av kommunale tomtearealer til Vålerenga Fotball – 351 
• Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for 352 

overgrep eller omsorgssvikt – 353 
• Oppgradering av Holmenkollen nasjonalanlegg til VM i skiskyting - Endelig 354 

kostnadsramme for investeringsprosjektet 355 
• Privat forslag   fra Marianne Borgen (SV), Øystein Sundelin (H), Espen Ophaug (V) og 356 

Erik Lunde (KrF) - Flere lærlingplasser med opplæringsfyrtårn/vardeprosjekt  357 
• Prinsipplan for balansering av byliv og terrorsikringstiltak 358 
• Prinsipper for samarbeidsbyer-Kjøp av boligportefølje fra OBOS 359 

 360 
 361 

• Evaluering av ordningen med driftstyre ved de kommunale sykehjemmene- Forslag om at 362 
prøveperioden forlenges med ytterligere to år 363 

• Sammenslåing av Karea Oslo KF og AS Varbas til ett nytt selskap 364 
• Oslo kommunes høringsuttalelse - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven 365 
• Flere lærlinger i Oslo kommunes virksomheter - Muligheter og tiltak 366 
• Offentlighet og kommunal parlamentarisme i Oslo kommune  367 
• Salg av seks barnehagebygg og bortfeste av seks barnehagetomter til Stiftelsen Kanvas  368 
• Oslo byråds forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 369 
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• Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2014 – 370 
• Forliksavtale - Søksmål fra Oslo Vei AS, dets konkursbo  371 
• Ny videregående skole på Valle - Husleiekontrakt mellom Oslo kommune og Vålerenga 372 

fotball  373 
 374 
Kultur- og utdanningskomiteen 375 
 376 
I 2014 har arbeidet i kultur- og utdanningskomiteen vært preget av:  377 

•  378 
Arbeid rundt budsjett 2014. Vårt budsjettalternativ med en tydelig SV-profil ga oss 379 
muligheter for utadrettede markeringer i kultur- og utdanningsområdet hvor vi øker 380 
midlene med bl.a.forslag om å at gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen innføres i alle 381 
bydeler i løpet av en treårsperiode. I 2014 starter vi opp i bydelene Stovner, Grorud, Alna, 382 
Bjerke, Gamle Oslo, Sagene og Søndre Nordstrand. (80 millioner kroner).  383 

 384 
SV foreslo i sitt budsjett å sikrer to barnehageopptak i året og økt kommunal utbygging 385 
av barnehager, SV styrker barnehagene med 93 millioner. Dette kommer i tillegg til 386 
bydelsbudsjettene Som ble foreslått styrket med 250 millioner. SV foreslår videre 20 mill 387 
til å rehabilitere barnehager, 8 millioner til etter- og videreutdanningen av 388 
barnehageansatte, 50 millioner til flere lærere i grunnskolen, 30 millioner til å tiltak for å 389 
redusere frafall og styrke yrkesfagopplæringen, 3 millioner til inntak av lærlinger i 390 
kommunen og SV har foreslått en satsning på bibliotekfilialene på 20 mill.   391 
 392 

• Saker på barnehager der vi har vært en tydelig stemme for å satse på kvalitet, innhold og 393 
mange nok kompetente voksne i barnehagene. SV har vært mot kommersialisering av 394 
barnehager. Har etterlyst bedre tilsyn av barnehagebarn, flere opptak per år, slik at alle 395 
som trenger plass i barnehagen kan få det.    396 

 397 
• saker på skolen der SV har satt fokus på er bla: Økt inntak av lærlinger i Oslo kommune, 398 

utviklingen av Etterstad videregående skole, Utviklingen av Uranienborg skole, vi har 399 
behandlet skolebehovsplan og foreslo over tredve forslag, SV fikk gjennomslag for en del 400 
opprustning av skoler og flere flerbrukshaller i tilknyting til skoler som skal bygges. SV 401 
har vært opptatt av Svømmeferdighetene til Osloungdommen, bedre rådgivningstjeneste, 402 
bedre skolehelsetjeneste mer tiltak for å forhindre fravær og frafall, vi har reist debatten 403 
om Osloprøvene og byråkratiskering i Osloskolen, samt mangler ved spesialundervisning. 404 
SV har vært opptatt av at stykkprisfinansiering og karakterbasertopptak bidrar til 405 
økteforskjeller mellom skolene i Oslos øst og vest. Vi har bidratt til å starte arbeidet med 406 
å se på de negative konsekvensene med stykkprisfinansieringen og for mange tester i 407 
Osloskolen.    408 

 409 
• saker på kulturfeltet der vi har avslørt byrådets kommersielle eierstrategi overfor byens 410 

viktige kulturinstitusjoner som Oslo Nye Teater og bibliotek. Vi har kjempet mot 411 
svekking av Oslo Nye og dårligere vilkår for bibliotekene.   412 

 413 
SVs kulturfraksjon jobber for et godt samarbeid med barnehage- og skolefolk med elever og 414 
lærere, interesseorganisasjoner, elevrepresentanter, elevombud, kunstnere og kulturarbeidere. 415 
 416 
Viktige saker behandlet i kultur- og utdanningskomiteen: 417 
  418 
Byrådets saker: 419 

• Plan for utvikling av Middelalderbeltet 420 
• Evaluering av kulturkortordningen 421 
• Forvaltning av utplasserte kunstverk  422 
• Standpunktkarakterer i videregående skole - Likebehandles elevene? 423 
• Byrådets strategi for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole 424 
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• Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2013 425 
• Konsekvenser av vedtak om flerbrukshall for prosjektene Tokerud skole, Løren skole og 426 

Vollebekk skole 427 
• Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel 428 
• Salg og konkurranseutsetting av barnehager - Redegjørelse for reaksjoner og innspill til 429 

konkurranseutsettingen av 7 kommunale barnehager 430 
• Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste 431 
• Vurdering av barnepark som byomfattende tilbud i Oslo  432 
• Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel  433 
• Borgernes bibliotek - Bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014 til 2018 -  434 
• Årsrapport 2013 - Elev- og lærlingombudet  435 
• Situasjonen ved Munch-museet - Kontrollutvalgets sak 43 av 29.04.2014  436 
• Undervisningsbygg Oslo KF - Årsberetning og årsregnskap 2013  437 
• Oslo Konserthus AS - Årsoppgjør 2013  438 
• Oslo Nye Teater AS - Årsoppgjør  439 
• Gjennomføring av spesialundervisning - Ammerud skole og Bekkelaget skole -  440 
• Oppfølgingsundersøkelse - bydelene som barnehagemyndighet  441 
• Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen  442 
• Gratis kjernetid i barnehage - Om barnas oppmøte og forslag om mer målretting  443 
• Flere lærlinger i Oslo kommunes virksomheter - Muligheter og tiltak 444 
• Oppfølgingsundersøkelse - Tiltak mot frafall fra yrkesfag  445 
• Oslo byråds forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Kultur- og 446 

utdanningskomiteen  447 
• Forskrift om endringer i Oslo kommunes barnehageforskrift  448 
• Ny flerbrukshall og utvidelse av Uranienborg skole  449 

 450 
SVs forslag: 451 

• Privat forslag av SV - Om bedre håndtering av mistanker om overgrep mot barn i skolene 452 
og barnehagene 453 

• Privat forslag fra SV - Bemanningsnorm og lønns- og pensjonsavtaler i Oslobarnehagene  454 
• Privat forslag fra SV - Kunst- og kulturaktiviteter i Maridalsveien 3  455 
• Privat forslag fra SV - Kompetanse gir økt kvalitet i Oslobarnehagen - Fra 7% barne- og 456 

ungdomsfagarbeidere til 25% - Fra 764 dispensasjon fra barnehagelærer utdanningskrav 457 
til ingen  458 

• Privat forslag av A, SV og MDG - Etabler en byomfattende kveldsåpen barnehage på 459 
Grünerløkka og iverksette forsøk med nattåpen barnehage i Oslo  460 

• Privat forslag av SV - Innføre leksehjelp i 1-4. trinn i Osloskolen - Samt en 461 
opptrappingsplan for leksehjelp på alle trinn i Osloskolen 462 

 463 
Forslag fra andre partier: 464 

• Privat forslag fra FrP - Tankesport som valgfag i Osloskolen 465 
• Privat forslag av MDG - Forslag om endring i permisjonsreglene for grunnskolen  466 
• Privat forslag av A - Klage på Utdanningsdirektoratets godkjenning av ny grunnskole i 467 

regi av Mødre for muslimsk grunnskole 468 
• Privat forslag av R - Opprett internasjonalt hus gjennom videreføring av møteplassen for 469 

innvandrerorganisasjoner  470 
• Privat forslag fra A og MDG - Permanente løsninger for midlertidige barnehager  471 
• Privat forslag fra MDG - Utforming av en kulturpolitisk plan for graffiti og gatekunst i 472 

Oslo for perioden 2015-2019  473 
• Privat forslag fra A - Fotografiets hus i Oslo  474 

 475 
Andre initiativ: 476 

• Innbyggerinitiativ - Bevar Ola Narr - Stopp utbyggingen 477 
• Sak fra Ungdommens bystyremøte - Vekk med trynefaktor  478 
• Sak fra Ungdommens bystyremøte - Politisk fravær på ungdomsskolen  479 
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• Innbyggerinitiativ - Ønsker Willy Brandts gate eller plass i Oslo  480 
• Innbyggerinitiativ av 04.11.2014 - Redd Leker´n  481 

 482 
Helse og sosialkomiteen 483 
 484 
SV har ingen medlemmer i Helse og sosialkomiteen.  485 
  486 
Samferdsels- og miljøkomiteen 487 
 488 
SV leder Samferdsels og miljøkomiteen i Oslo bystyre. 489 
 490 
Komiteen har behandlet 75 saker i 2014, i tillegg er det blitt arrangert flere seminarer og 491 
høringer. Komiteen har også vært på studietur til Berlin og Hamburg. 492 
 493 
SV har i komiteen hatt sterkt fokus på å innføre tiltak som kan bidra til bedre framkommelighet 494 
for kollektivtrafikken.  I rushtiden er det svært vanskelig både for trikker og busser å komme 495 
fram. Derfor jobber SV for å sikre egne kollektivtraseer og egne kollektivfelt. Selv om det har 496 
vært satset mye på kollektivtrafikken i mange år i Oslo, er det nå en stor utfordring, da vi er i 497 
ferd med å nå kapasitetstaket på mange av linjene og strekningene.  498 
 499 
Ruter, som er Oslo og Akershus sitt kollektivselskap har i all hovedsak de siste årene greid å øke 500 
kapasiteten i forhold til befolkningsveksten. Men de siste par årene har vi sett en svak økning i 501 
biltrafikken, det er bekymringsfullt. Oslo lufta dreper. Den er til tider så forurenset at 502 
helsemyndigheter advarer folk mot å gå ut. Derfor er det behov for en kraftigere satsing på 503 
kollektivløsninger framover, og dette må kombineres med en rekke tiltak som må få biltrafikken 504 
ned.  505 
 506 
SV jobber for å begrense biltrafikken, fjerne parkeringsplasser i sentrumsnære områder, innføre 507 
rushtidsavgift/køprising, samt sette restriksjoner for kjøring med dieselbiler. SV har gjennom 508 
hele året jobbet for å styrke kollektivtransporten i byen, ved å kjempe for ny T-banetunnel, 509 
AHUS banene og Fornebubanen. SV har et løpende kritisk blikk på Oslo pakke 3, og tydeliggjort 510 
SVs egen Miljøpakke 1. 511 
 512 
Vi kjemper videre mot den storstilte planlagte utbyggingen av E18 vestover, som vi mener er i 513 
strid med klimaforliket og faktisk kommer til å føre til mer kø, kork og kaos på veiene, og økt 514 
luftforurensning som skader folks helse. 515 
 516 
Vi har reist mange debatter og forslag knyttet til bedrede forhold for syklister. Det gjelder både 517 
fysisk tilrettelegging av egne traseer og sykkelveier, parkeringsmuligheter for sykler og også mer 518 
holdningsskapende arbeid. SV seier om at folk kan ta sykkelen gratis med på T-banen har vist 519 
seg å være en suksess, og er innført permanent. 520 
 521 
Vi er fortsatt forkjemperen for Bynær nasjonalpark i Østmarka, i tett samarbeid med Østmarkas 522 
venner og friluftsorganisasjonene. 523 
 524 
Vi har også i 2014 vunnet motstandskampen mot OL 2022. Kampen mot et arrogant, kravstort, 525 
lukket og udemokratisk IOC ble avsluttet ved at Høyres egen stortingsgruppe satte foten ned for 526 
en statsgaranti, noe som førte til at Bystyret trakk søknaden. Dette kan være starten på en 527 
nødvendig endring av IOC og kulturen rundt de olympiske leker. Flere av idrettsanleggene som 528 
var planlagt knyttet til OL, vil likevel bli realisert. Det støtter SV, da det er et stort behov for 529 
haller og idrettsanlegg i Oslo. SV har også i 2014 vært opptatt av den uorganiserte delen av 530 
idretten også skal få bedre muligheter, og har bl.a. gjennom kontakt med skaterne bidratt til at 531 
det nå vil bli etablert enda flere skateanlegg. 532 
 533 
 Av større saker som komiteen har behandlet i 2014 kan nevnes: 534 
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• De olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo 2022 – Første søknad til IOC.  535 
• De Olympiske og paralympiske vinterleker i 2022 – fullmakt til å trekke søknad om 536 

statsgaranti. 537 
• Byrådssak 1/14Høring om eierstyring i Oslo Vei AS. 538 
• Finansiering av E18 Vestkorridoren - Oslo kommunes uttalelse til prinsippsak. 539 
• Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2015-2018 - Oslo kommunes høringsuttalelse. 540 
• Bystyremelding nr. 2/2013 - Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - Forøkt 541 

folkehelse og trivsel - Byrådssak 228 av 19.12.2013 542 
• Rapport 5/2013 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten, og status for arbeidet med 543 

tiltak etter Rapport 5/2013. 544 
• Strategi for energieffektive og klimanøytrale bygg.  545 
• Strategi for overvannshåndtering i Oslo – Byrådssak. 546 
• Skjødsel av parker og friområder i Oslo Bystyre. 547 
• Strategi for overvannshåndtering. 548 
• Privat forslag fra Marianne Borgen – Køprising i bompengeringen. 549 
• Ivaretagelse av miljøkrav til nye barnehage- og skolebygg. Kontrollutvalgssak. 550 
• Privat forslag fra Marianne Borgen – Oslo kommune bes søke staten om å få fordoble 551 

parkeringsgebyr og tilleggsavgift for feilparkerte biler. 552 
• Felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. 553 
• Innbyggerinitiativ- Stopp døgnkontinuerlig bussvedlikeholdsanlegg i Østmarka. 554 
• Sak fra Ungdommensbystyre: Ungdomspris til ungdom på kollektivtilbudet. 555 
• Høring om eierstyring i Oslo vei. 556 
• Forslag fra Marianne borgen – Behovsanalyse og spredning av ladestasjoner i byen. 557 

 558 
Byutviklingskomiteen  559 
 560 
I år igjen har det vært mange saker som har blitt behandlet i byutviklingskomiteen. Byen vokser 561 
og da blir det flere saker. Fraksjonen har vært opptatt av å jobbe for en grønn og rettferdig 562 
byutvikling. Med flere boliger fordelt over hele byen, både i Øst og i Vest. Nye boligområder som 563 
utvikles må ha nær tilgang til grønne områder, skole, barnehage og kollektivtransport. Vi har 564 
lagt vekt på å fortette i knutepunkter. En grønn byutvikling innebærer også flere sykkelveier og 565 
en byutviklings som tar hensyn til fotgjengere, syklister og reisende med kollektivtransport, ikke 566 
bilister.  567 
 568 
Dessverre har byrådet med støtte fra FrP ikke villet samme vei som oss. Få sykkelveier har blitt 569 
etablert, private interesser går foran fellesskapet i byggesaker og Høyre vil konsekvent bygge 570 
store blokker på østkanten, men nekter å fortette på vestkanten. Vi ønsker en balansert utvikling 571 
der vi tar vare på Oslos særpreg som småhusby kombinert med byens vekst med omkjøring av en 572 
en liten by til en millionby. Selv om en ser at byutviklingspolitikken er for mye preget av byrådets 573 
markedstenkning og for lite helhetlig planlegging er det slik at den politiske situasjonen gir SV 574 
mange muligheter til å finne flertall uavhengig av både FrP og arbeiderpartiet. Fjordbypartiene 575 
SV, Høyre, Venstre og KrF har fortsatt flertall og det flertallet er brukt i viktige saker for å 576 
hindre de mest groteske og mistilpassede prosjekter. Dette gjelder Bjørvika, småhusplanen og en 577 
rekke enkeltprosjekter.    578 
  579 
Av saker som kan nevnes som har vært viktige i byutviklingskomiteen er: 580 

1)   Vålerenga stadion. SV fikk flertall for ny Vålerenga stadion. Dette er en seier for 581 
idretten, østkanten og hele Oslo. Snart kan Vålerenga spille hjemmekampene sine på 582 
hjemmebane. Reguleringsplanen for stadion har vært oppe i komiteen, og vært en viktig sak i 583 
2014.  584 

2)   Olympiske leker. Regjeringens stopping av kommunens søknad til de olympiske leker 585 
var en av SVs største seire dette året. Byutviklingen gjorde også sin del av dette arbeidet, da mye 586 
av både diskusjonen og sakene omhandlet byutvikling. Fraksjonsleder var blant annet på en av 587 
de siste direktesendte TV-debattene på NRK rett før saken ble avgjort i Stortinget.  588 
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3)   Ola Narr. Byutviklingskomiteen jobbet imot etablering av brakkebarnehager i Ola 589 
Narr som vil forringe parkområdet. Dessverre gikk byrådet inn for brakkebarnehagene. 590 
Byutviklingskomiteen jobbet derfor iherdig med å få byrådet til å uttale seg i saken at det kun 591 
skulle være midlertidig, all den tid vi har erfaring med at slike midlertidige løsninger blir 592 
permanente. Dette klarte vi, men tapte saken.  593 

4)   Sykkelveier. Byrådet har lagt fram få forslag til forbedring og utvikling av nye 594 
sykkelveier. Det er ennå langt igjen til å komme i nærheten av fullføring av hovedsykkelveinettet 595 
i Oslo. Enebakkveien var en av de få sakene byrådet fremmet. Her ønsket dessverre ikke byrådet 596 
å gjøre deler av veien enveiskjørt noe som var den eneste muligheten for en sikker og trygg trase.  597 

5)   Ny butikk i Bølerlia er en sak komiteen har jobbet lenge med. Sammen med Østensjø 598 
SV har vi deltatt på tidligere aksjoner mot etableringen av butikk i garasjeanlegget mellom 599 
skolen og barnehagen, noe som ville skape usikre skoleveier og lekeområder for barna i området. 600 
Dessverre snudde FrP fra nei til ja i saken, og butikken blir dessverre etablert mot naboenes 601 
protester.  602 

6)   Alnaelva. I byggesaker som berører Alnaevla har vi alltid gått inn for alternativer 603 
eller fremmet løsninger som åpner og ikke lukker tilgjengeligheten til elva. Dessverre har byrådet 604 
villet noe annet.  605 

7) Nytt Munchmuseum og regulering av tomtene mellom operaen og Sørenga. Dette er en 606 
av de største reguleringssakene i Oslo med størst symbolverdi på mange år.  SV ledet 607 
byutviklingskomiteens arbeid med sakene. Tilgjengelighet for allmennheten, liv i 1. Etasjene, 608 
sammenhengende byrom mot middelalderparken, Grønland og Karl Johan var sammen med 609 
sykkeltilgjengelighet, tilrettelegging for kollektivtransport og ferger og aktivitetsarealer var 610 
viktige momenter som SV opplevde stor grad av gjennomslag på. SV har dermed vært en 611 
premissleverandør for det meste av utviklingen av fjordbyen gjennom de siste 15 årene.  612 

8) Småhusplanen har vært til revisjon inneværende år. Utgangspunktet har vært å verne 613 
om småhusbebyggelsens karakter samtidig som den bidrar til fortetting med kvalitet. Revisjonen 614 
sikret viktige stengsler for store terrenginngrep og større krav til uterom, ivaretakelse av trær og 615 
skjerpet strøkstilpassing uten å hindre nyvinnende arkitektur. Dette er en sak som konstant vil 616 
være utsatt for press fra utbyggere.   617 

9) Kommuneplanen er ikke avgitt fra byrådet, men arbeidet har startet i 2014 gjennom en 618 
bred offentlig høring. Gruppa har arrangert både en befaring til Romsås for å se på et konkret 619 
forslag og en tur gjennom byutviklingsområdene i Groruddalen.  620 
 621 

6. Utadrettet arbeid 622 

 623 
Bystyregruppa legger stor vekt på å drive utadrettet arbeid, både i forhold til media, 624 
organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og i SVs partiorganisasjon. SVs 625 
bystyrerepresentanter har jevnlig medvirket i eksterne arrangementer og debatter. I tillegg har 626 
personer og organisasjoner tatt initiativ til møter med SV på Rådhuset. 627 
 628 
Kontakt med bydeler   629 
Medlemmer av bystyregruppa blir ofte invitert til SVs lokallag for samtale og annet.  Det er god 630 
kontakt med bydelene i arbeidet med politiske saker. Det er ønske om ytterligere å forbedre dette 631 
samarbeidet.  632 
 633 
Presse/media  634 
Bystyregruppa har gjennom året vært godt synlige i Oslo-mediene, både i sentrale Oslomedier og 635 
i bydelsavisene. Det skyldes en bevisst satsing på det medierettede arbeidet, flere medier i 636 
markedet, og også stor etterspørsel og initiativ fra medienes side ettersom SV har utgjort en 637 
viktig faktor i bystyret.  638 
 639 
Bystyregruppa har hatt mange ulike oppslag i løpet av 2014, langt flere enn mange av våre 640 
politiske konkurrenter. Bystyregruppas medlemmer har jevnlige leserinnlegg på trykk, og flere 641 
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av SVs bystyrepolitikerne intervjues ofte i dagsaviser, lokalaviser og fagtidsskrifter. I tillegg har 642 
SV jevnlige oppslag i NRK Østlandsendingen, i ditt Oslo, Oslo by, Dagsavisen.   643 
  644 
Bystyregruppa oppgraderer og oppdaterer Oslo SVs internettsider jevnlig. Ansvaret deles med 645 
Oslo SVs partikontor. Bystyregruppa bruker Oslo SVs facebook side jevnlig.  646 
 647 
 648 

7. Internt arbeid 649 

 650 
Gruppemøter og gruppestyremøter 651 
Gruppemøter avholdes jevnlig. Gruppemøter avholdes både i forkant av komitémøter og 652 
bystyremøter. Det har vært avholdt 27 gruppemøter i 2014. samt at gruppa har hatt ett 653 
budsjettseminar over to dager og ett lørdagsseminar om politikkutvikling.  654 
 655 
Gruppestyret er Marianne Borgen (gruppeleder) og Ingvild S Reymert (nestleder). Det har ikke 656 
vært avholdt særskilte gruppestyremøter. 657 
 658 
  659 
Intern informasjon 660 
Alle bystyrets medlemmer er tildelt hjemme-PC fra Oslo kommune. All informasjon til gruppa 661 
foregår derfor via e-post. I tillegg legges en del informasjon på SVs hjemmeside og på Svs 662 
facebook side og viktig politisk stoff kan hentes derfra. 663 
 664 
Bystyregruppas e-postliste brukes til å spre ut relevant informasjon til og mellom gruppas 665 
medlemmer.  666 
 667 
Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret 668 
Bystyregruppa har hatt god kontakt med fylkesstyret gjennom året, bl.a. ved deltakelse på 669 
fylkesstyremøter etter invitasjon. Fylkesstyret og fylkessekretæren har anledning til å delta på 670 
gruppemøtene. Bystyregruppa har invitert inn fylkesstyret til saker som har vært av stor 671 
viktighet, bla.  seminarer og behandling om budsjett og ved behandling av E 18 saken.  672 
 673 
I mange saker har det vært kontakt mellom enkelte bystyremedlemmer og fylkesstyret og dets 674 
ulike arbeidsgrupper.  675 
 676 
Kontakten med Oslo SU  677 
SU har anledning til å møte på bystyregruppas gruppemøter, og inviteres til bystyregruppas 678 
seminarer.  Kontakt med SU skjer i arbeidet med politiske saker der det er relevant. Her har vi 679 
mye å gå på og vi ser at vi må få til et mer kontinuerlig og offensivt arbeid her. Dette vil være 680 
prioritert i 2015. 681 
 682 
Kontakten med lokallagene 683 
Bystyregruppas kontakt med lokallagene går i hovedsak via BU-gruppene, men i enkelte 684 
lokalpolitiske saker har kontakten også gått direkte med lagene. Lokallag har hatt møte med 685 
medlemmer fra bystyregruppa for å drøfte saker som er viktige lokalt, f.eks. reguleringssaker og 686 
ankesaker. I tillegg har medlemmer av bystyregruppa deltatt på flere møter i lokallagene 687 
gjennom året, som innledere til medlemsmøter og årsmøter, og i anledning budsjettarbeidet.  688 
 689 
Kontakt med stortingsrepresentantene 690 
Bystyregruppa har faste, ukentlige møter, ”Oslotreff”, med ledelse i Oslo SV og Oslo SVs 691 
stortingsrepresentanter. På møtene informeres og diskuteres det løpende arbeidet med politiske 692 
saker. Her deltar også sekretariatet ved Oslo SVs partikontor. 693 
 694 
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Bydelsutvalgene og BU-forum   695 
Bystyregruppa har overlatt ansvaret for BU-forum, til bu –forumet. Det har vært en rekke møter 696 
ved behov mellom bystyregruppa og SVs BU-medlemmer.  697 
  698 
Kontakten med medlemmer av bydelsutvalgene skjer i tillegg i stor grad gjennom direktekontakt 699 
mellom representanter i bystyregruppa og BU-medlemmer, for eksempel i sammenheng med 700 
behandling av enkeltsaker.  701 

8. Representasjon i  bystyret og bystyrekomiteer 702 
 703 
SVs bystyregruppe 2014 704 
 705 
Faste medlemmer  706 
Marianne Borgen(gruppeleder)  707 
Ivar Johansen 708 
Ingvild Reymert (nestleder) – i permisjon deler av 2014, da har Andreas Behring møtt 709 
Gülay Kutal 710 
 
Varamedlemmer:  
Andreas Behring- vært 
møtende vara om lag 50%.  
Hamsa Mohamed 
Kaveh Ataei 
Trine Dønhaug 
Mohammed Iqbal Raia 
Balwinder Kaur 
Ismail Ali Ahmed 

  

 

 
 

 
  

 
  

 711 
Samferdsel - og miljøkomiteen 712 
Komitéleder: Marianne Borgen  713 
Varamedlemmer: 714 
 Kaveh Ataei   715 
 Ismail Ali Ahmed 716 
 717 
Kultur- og utdanningskomiteen  718 
Medlem: Gülay Kutal  719 
Varamedlemmer: 720 
Trine Dønhaug 721 
Nora Krogh  722 
 723 
Finanskomiteen 724 
Medlem: Ivar Johansen  725 
Varamedlemmer:  726 
Hamsa Mohamed,  727 
Iqbal Raja  728 
 729 
Byutviklingskomiteen  730 
Medlem: Ingvild Reymert  731 
Varamedlemmer:  732 
Andreas Behring, 733 
Balwinder Kaur 734 
 735 
Helse og sosialkomiteen 736 
Ingen SV-representasjon 737 
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 738 
9. Bystyregruppas sekretariat 739 
 740 
Heltidspolitikere: Marianne Borgen. 741 
      742 
Politiske rådgiver:  743 
Lena Jensen      744 
Karoline Hjertø Bakka:  Ansatt i 50% stilling som politiskrådgiver til november 2014 745 
Ola Elvevold ansatt som politisk rådgiver fra november på timesbasis pga. ansatt i annen jobb. 746 
Starter på 50% januar 2015. 747 
  748 
Økonomiansvarlig :  Mette Tangen Fossberg   749 
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Sak 5. Regnskap 
 
 

Resultatregnskap Note 

 

2014 2013 

Driftsinntekter    

Varesalg 
 

4 220 110 100 
Statlig/kommunal støtte 1 948 977 953 159 
Kontingentinntekter 1 158 080 157 970 
Andre driftsinntekter og gaver 1 382 039 700 565 

SUM driftsinntekter 
 

1 493 317 1 921 794 

    
Driftskostnader 

   Lønnskostnader inkl. sos. avg. 2 638 845 930 002 
Annen driftskostnad 2 434 153 851 929 

SUM Driftskostnader 
 

1 072 998 1 781 932 

DRIFTSRESULTAT 
 

420 319 139 863 

Finansinntekter/-kostnader 
   

Finansinntekter 
 

4 563 7 982 
Finanskostnader 

   
Netto finansinntekter 

 
4 563 7 982 

Årsoverskudd/-underskudd 
 

424 882 147 845 

Disponering av årsoverskudd/-
underskudd 

   Til økning av egenkapital 
 

424 882 147 845 
Sum Disponering av 
årsoverskudd/-underskudd 3 424 882 147 845 

 
 
 
 
  



 Årsmøte Oslo SV 2015 

 

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

98 

Balanse	  per	  31.12.2014	  
 

  Note 2014 2013 
Eiendeler    

Omløpsmidler    
 Debitorer 5 72 015 78 071 

 Andre fordringer  173 400  

 Bankinnskudd, kontanter o l 4 3 142 288 2 860 057 

Sum omløpsmidler  3 387 703 2 938 128 

SUM Eiendeler  3 387 703 2 938 128 

Egenkapital og gjeld    

Egenkapital    
 Egenkapital  2 733 854 2 586 009 
 "+/- tilført i året 3 424 882 147 845 

 SUM Opptjent egenkapital  3 158 736 2 733 854 

SUM Egenkapital   3 3 158 736 2 733 854 

Gjeld    

 Kortsiktig gjeld    

 Leverandører 5 39 235 1 223 
 Offentlig gjeld  40 981 44 358 
 Annen gjeld 2 148 751 158 693 

 SUM kortsiktig gjeld  228 967 204 274 

SUM Egenkapital og gjeld  3 387 703 2 938 128 
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Noteopplysning	  per	  31.12.2014	  
 
Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer   
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for  
ideelle organisasjoner.  
  
All støtte så som statlig, kommunal, støtte fra sentralt, gaver, partiskatt og kontingent, 
blir inntektsført når de mottas. Det hefter ingen vilkår vedr tilbakebetaling på  
noen av disse. Salg av materiell/refusjon av kostnader blir fakturert.  
      
Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.     
      
Lønnskostnader består av følgende poster: 2014 2013 
Lønninger (inkl. feriepenger)   462 519 643 514 
Arbeidsgiveravgift   93 374 91 581 
Andre personalkostnader   46 815 123 821 
Pensjonskostnader   36 137 71 086 
Sum lønnskostnader   638 845 930 002 
      
Som følge av dårlige valgresultat i 2007 og 2011 ble det i 2013 avsatt et utdanningsfond 
på totalt kr. 102.690 (AGA inkl.). Fondet skal utbetales over en treårsperiode  
i forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold. Saldo per 31.12.14: kr. 49 190. 
      
Organisasjonens pensjonsordninger administrert av SV sentralt ved kollektiv  
ordning, tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
      
Antall årsverk    1,2   1,4  
      
Revisor      
Revisjonshonorar   32 375 26 625 
Annen bistand (særattestasjoner)     3 750 
Sum kostnadsført revisjonshonorar   32 375 30 375 
      
      
Note 3 Egenkapital         

   Annen egenkapital  Sum  
Egenkapital 01.01  2 733 854 2 733 854  
Årets resultat  424 882 424 882  
Egenkapital per 31.12.  3 158 736 3 158 736  
      
Note 4 Bundne bankinnskudd       
I posten inngår bundet skattetrekk med kr 29.637    
Skyldig skattetrekk pr 31.12 var på kr kr 29.574   
      
Note 5 Fordringer og gjeld mellomværende     
    2014 2013 
Mellomværende med lokallag og SV sentralt:    
      
 Nordstrand SV   -1 000 -1 770 
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 Bjerke SV   0 -1 750 
 Østensjø SV   -2 073 0 
 Gamle Oslo SV   -1 000 0 
 Frogner SV   0 -1 150 
 St. Hanshaugen SV   482 0 
 Grünerløkka SV   -2 286 0 
 Stovner SV   -9 165 -2 527 
 Alna Sv   0 8 500 
 Sosialistisk Venstreparti  68 117 57 703 

      
      
Kundefordringer er oppført til pålydende. Alle fordringer er individuelt vurdert og 
det er ikke kostnadsført ytterligere avsetning for  framtidig tap.   
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Regnskap	  2014	  
 
  Budsjett 2014 Regnskap 2014 Differanse 

Inntekter     

Statsstøtte  832 402 824 324 8 078 

Kommunal støtte  124 653 124 653 0 

Medlemskontingent  160 000 158 080 1 920 

Partiskatt  75 000 63 260 11 740 

Gaver fra medlemmer inkl. autogirogaver 200 000 250 500 -50 500 

Innsamlinger (loddsalg)   16 779 -16 779 

Andre inntekter   50 000 -50 000 

Støtte til prosjekter inkl. sekr. støtte fra SV 1 500 -1 500 

Annen driftsrelatert inntekt   4 220 -4 220 

Renteinntekter  8 000 4 563 3 437 

Sum inntekter  1 400 055 1 497 880 -97 825 
      

Kostnader      
   Personal  680 000 638 493 41 507 
   Kontor/drift  260 000 253 657 6 343 

Totalt drift  940 000 892 151 47 849 
      
   Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS 20 000 10 303 9 697 
   Årsmøte  70 000 71 141 -1 141 
   Sentrale arr (LM/LS/FS)  10 000 9 600 400 
   Nominasjon  40 000 29 910 10 090 

Totalt styrende organer  140 000 120 954 19 046 
      
   Åpne møter/medlemsmøter  30 000 7 246 22 754 
  Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner) 15 000 6 064 8 936 

  Materiell og informasjon  20 000 0 20 000 

Totalt informasjon og kampanjer 65 000 13 310 31 690 

        

     

Valgkamprettede aktiviteter  35 000 46 583 -11 583 
     

Sum kostnader  1 200 000 1 072 998 107 002 
     

Årets resultat  200 055 424 881 -224 826 
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Sak 6. Vedtekter  

Sak	  6.1	   Forslag	  til	  vedtektsendringer	  med	  innstilling	  fra	  fylkesstyret	  
 1 

Fremmet av Joachim Husby og Einar Braathen: 2 

V1:  Forslag om endring av§ 6-5 B 3 
 4 
De to første setningene («Fylkesstyret velges av årsmøtet og består av 12 medlemmer, derav 5 
leder, en til to nestledere og et medlem oppnevnt fra Oslo SU. Minst to av medlemmene skal ha 6 
etnisk minoritetsbakgrunn») erstattes av følgende:  7 
 8 
Fylkesstyret velges av årsmøtet og består av 12 medlemmer, derav et medlem oppnevnt fra Oslo 9 
SU.  For valget av de øvrige 11 styremedlemmer kan det kreves listevalg. Forslag om listevalg må 10 
sendes fylkesstyret seinest 3 uker før årsmøtet og skal begrunnes politisk. Listeforslag må 11 
inneholde 11 navn og være kjønnsmessig balansert, etnisk mangfoldig og nummerert med forslag 12 
til leder og nestleder på topp. Plassene fordeles proporsjonalt.  13 
 14 
Begrunnelse: Alle vesentlige strømninger i partiet må sikres representasjon i fylkesstyret. Slik 15 
det er nå kan et politisk mindretall i partiet ikke bli representert i det hele tatt, enda det har 16 
betydelig støtte blant medlemmene. Det bør derfor være en mulighet til å kreve listevalg. 17 
 18 
Innstilling fra fylkesstyret: Avvises 19 
 20 
Fremmet av fylkesstyret: 21 

V2 A:  Forslag om endring av § 10-1B: 22 
Oslo SVs nominasjonskomité skal velges av representantskapet innen 15. juni i mellomvalgsår 23 
etter forslag fra fylkesstyret. Komiteen skal bestå av 7 personer, hvorav én velges som leder av 24 
komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én 25 
representant i komiteen, og SU velger selv sin representant i komiteen.  26 
 27 

V2 B:  Forslag om endring av § 10-1B: 28 
Oslo SVs nominasjonskomité skal velges av representantskapet innen 15. juni i mellomvalgsår 29 
etter forslag fra fylkesstyret. Komiteen skal bestå av 9 personer, hvorav én velges som leder av 30 
komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én 31 
representant i komiteen, og SU velger selv sin representant i komiteen.  32 
 33 
Fylkesstyrets innstilling: Dissens  34 
 35 
Et flertall på fire medlemmer av fylkesstyret (Enoksen, Sjøvoll, Fjelddalen, Lyssand) støtter 36 
forslag V2 B.  37 
 38 
Et mindretall på tre medlemmer i fylkesstyret (Herning, Ataei, Salles) støtter forslag V2 A.  39 
 40 
Et mindretall på tre medlemmer i fylkesstyret (Koritzinsky, Eriksen, Arnem) ønsker å beholde 41 
gjeldende vedtekter.   42 
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Oslo	  SVs	  gjeldende	  tilleggsvedtekter	  
Sist endret på årsmøtet 2013 43 
 44 
Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme §-nummer som tilsvarende paragrafer for SV 45 
sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav B, C, D eller E. 46 
 47 
Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. 48 

Kapittel  4:  Lokal laget 49 
§ 4-2B 50 
 51 
Laga skal normalt ha navn som stadfester laget til et geografisk område (lokallag). Sosialistisk 52 
Venstreparti skal inngå i lagsnavnet. 53 
 54 
Grensene for lokallag bør vanligvis følge bydelsgrensene, men lokallag tilknytta arbeidsplasser og 55 
utdanningsinstitusjoner kan også godkjennes. Fylkesstyret godkjenner danning av lag og navnet 56 
på laga. Stemmerett ved valg av representanter er knyttet til det lag der kontingenten betales.  57 
 58 
Medlemmer som ønsker å danne lag skal melde fra til fylkesstyret, som plikter å behandle saken 59 
innen to måneder. Nye lokallag må ha minst 10 medlemmer for å kunne godkjennes. 60 
Lokallag som følger bydelsgrensene nominerer kandidater til bydelsutvalgene på vegne av SV. 61 
Bydelsrepresentanten(e) plikter å informere lokallaget om arbeidet i bydelsutvalget. 62 
 63 
Lokallag som følger bydelsgrensene bestemmer bydelsrepresentantenes standpunkt i viktige 64 
saker. Lokallaget tilstreber å informere Oslo SVs bystyregruppe om sitt syn i saker vedrørende 65 
lokalområdet som skal behandles i kommunale organer. 66 
 67 
§ 4-3B 68 
 69 
Lagsstyrets sammensetning og fordeling av arbeidsoppgaver i styret meddeles fylkesstyret. 70 
Årsmøtepapirene skal sendes Oslo SV. Dersom det ikke er aktivitet i laget kan fylkesstyret vedta 71 
å innkalle til årsmøte i lokallaget og om nødvendig nedsette et midlertidig styre. Fylkesstyret kan 72 
kalle inn til stiftelsesmøte dersom det skal opprettes nye lag.  73 
 74 
Paragraf 4-1 og 4-4 har ingen tillegg for Oslo SV. 75 
 76 
Kapittel 5 har ingen tillegg for Oslo SV. 77 
  78 
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Kapittel  6:  Fylkesorganisasjonen 79 
§6-1B 80 
 81 
Oslo Sosialistisk Venstreparti er en fylkesorganisasjon av Sosialistisk Venstreparti. 82 
 83 
§ 6-2B 84 
 85 
Årsmøtet i Oslo SV holdes i tida januar-mars. Lokallagene velger til sammen 150 delegater og 86 
like mange vararepresentanter til årsmøtet. Disse fordeles proporsjonalt mellom lagene etter 87 
antallet medlemmer i lokallagene ved årsstart, ved hjelp av den umodifiserte Sainte-Lagües 88 
metode, med delingstall 1, 3, 5 osv., men slik at alle lokallag er representert ved minst 3 89 
representanter. 90 
 91 
Årsmøtet er åpent for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsrett. Medlemmer som ikke er 92 
valgt som representant til årsmøtet får automatisk stemmerett dersom vedkommende lag ikke 93 
har full kvote på årsmøtet. 94 
 95 
Oslo SU kan delta med ti representanter, med fulle rettigheter. 96 
Faste medlemmer av fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og eventuelle 97 
byrådsmedlemmer og regjeringsmedlemmer som er medlem av Oslo SV har fulle rettigheter på  98 
Oslo SVs årsmøte. 99 
 100 
Stemmerett på årsmøte har medlemmer i Oslo SV som i tillegg til å fylle kriteriene ovenfor: 101 
 102 

a) har betalt kontingent for foregående medlemsår, eller 103 
b) har betalt kontingent senest 3 uker før årsmøtet, og som 104 
c) har vært medlem i fylkeslaget i minst 3 uker før årsmøtet. 105 

 106 
§ 6-3B 107 
 108 
Forslag fra medlemmer og lag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes fylkesstyret seinest 109 
3 uker før årsmøtet. 110 
Endelig forslag til dagsorden og innkomne forslag sendes laga seinest 14 dager før årsmøtet. 111 
 112 
§ 6-3C 113 
 114 
Årsmøtet skal dessuten behandle beretning fra bystyregruppa og Oslo SVs 115 
stortingsrepresentanter. I perioder hvor SV sitter i byrådsposisjon skal møtet også behandle 116 
beretning fra SVs byrådsrepresentanter. 117 
Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som står på den utsendte dagsorden. 118 
Oslopartiets regnskaper revideres av offentlig godkjent revisor som godkjennes av årsmøtet.   119 
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§ 6-5B 120 
 121 
Fylkesstyret velges av årsmøtet og består av 12 medlemmer, derav leder, en til to nestledere og et 122 
medlem oppnevnt fra Oslo SU. Minst to av medlemmene skal etnisk minoritetsbakgrunn. 123 
Medlemmene av fylkesstyret kan velges for en periode på to år. Fylkesårsmøtet velger dessuten 124 
landsstyrerepresentant med vararepresentanter for landsmøteperioden, med muligheter for å 125 
bytte representant dersom vedkommende trer ut av fylkesstyret i tråd med reglene i § 8-2. 126 
 127 
Fylkesstyret velger et arbeidsutvalg på maksimum 4 medlemmer som arbeider etter fullmakt fra 128 
fylkesstyret. Ved stemmelikhet i AU eller fylkesstyret har leder dobbeltstemme. Fylkesstyret 129 
vedtar sin egen dagsorden. 130 
 131 
Representantskapet velger en valgkomité i god tid før Årsmøtet. Representantskapet kan velge 132 
nye medlemmer til fylkesstyret ved forfall i perioden.  133 
 134 
Bystyregruppas medlemmer, og eventuelle byråder har, ved innkallelse, møteplikt i fylkesstyret 135 
med tale- og forslagsrett. 136 
 137 
Fylkesstyrets medlemmer har møte- og talerett i bystyregruppas gruppemøte. I tillegg har leder 138 
møte- og talerett i bystyregruppas gruppestyre.  139 
 140 
§ 6-5C  141 
 142 
Fylkesstyret leder Oslo SV i samsvar med fattede vedtak på årsmøtet og representantskap. 143 
Fylkesstyret er ansvarlig for å informere bystyregruppa om sitt syn på kommunalpolitiske 144 
spørsmål og har plikt til å opprettholde løpende kontakt med bystyregruppa. 145 
Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer er innkalt og når minst seks personer er til 146 
stede. 147 
 148 
§ 6-5D  149 
 150 
Fylkesstyret nedsetter de utvalg det finner nødvendig. Slike utvalg er underordnet fylkesstyret og  151 
skal gi råd og hjelp til fylkesstyret innenfor sitt saksområde og ellers drive utadrettet arbeid 152 
innen de rammer som fylkesstyret trekker opp.  153 
 154 
Fylkesstyret foretar de nødvendige ansettelser på partikontoret. 155 
 156 
Representanter i kommunale organer kan innstilles av fylkesstyret utenom 157 
nominasjonsprosessen. Ved utilstrekkelig flertall i fylkesstyret eller når vervene anses av 158 
fylkesstyret som spesielt viktige, innstilles representantene av representantskapet. 159 
 160 
Fylkesstyret og representantskapet kan vedta å legge ut en sak til rådgivende uravstemning.  161 
Fylkesstyret vedtar forretningsorden og gjennomføring av en slik uravstemning. 162 
  163 
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§ 6-5E 164 
 165 
Fylkesstyret skal sørge for jevnlig kontakt med lokallagene og det skal avholdes minst to møter 166 
mellom fylkesstyret og lokallagene i året. På slike møter kan det ikke fattes vedtak som binder 167 
fylkeslaget. Fylkesstyret innkaller til disse møtene, men i tillegg skal slike møter avholdes når 168 
minst to lokallagsledere krever det. 169 
 170 
§ 6-6B 171 
 172 
Representantskapet er høyeste organ mellom årsmøtene. Det holdes minst fire møter i 173 
representantskapet i året. Innkalling skjer når Fylkesstyret /AU ser det tjenelig, eller når minst 174 
fem lag krever det. Det velges faste representanter og vararepresentanter til representantskapet 175 
slik: 176 
 177 
Oslo SU velger 4 representanter med 4 vara. 178 
Bystyregruppa velger 3 representanter med 3 vara. 179 
Byrådsmedlemmer og Stortingsrepresentanter møter med fulle rettigheter. 180 
 181 
I tillegg velges 80 representanter og like mange vararepresentanter fra lokallagene. Disse 182 
fordeles proporsjonalt mellom lagene etter antallet medlemmer i lokallagene ved årsstart, ved 183 
hjelp av den umodifiserte Sainte-Lagües metode, med delingstall 1, 3, 5 osv., men slik at alle 184 
lokallag er representert ved minst 2 representanter. 185 
 186 
Fylkesstyret har møte- og talerett i representantskapet. Inntil 3 representanter fra fylkesstyret 187 
møter med fulle rettigheter i representantskapet. Samtlige medlemmer har møte-, tale og 188 
forslagsrett. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten av de valgte 189 
representantene er til stede. Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og kan 190 
dermed gi andre tale- og forslagsrett på møtene.  191 
 192 
§ 6-6C 193 
 194 
Alle sakspapirer bør være representantene i hende senest to uker før møtet. Fylkesstyret skal 195 
normalt innstille i saker som skal behandles i representantskapet. 196 
 197 
Paragraf 6-4 og 6-7 har ingen tillegg for Oslo SV. 198 
 199 
Kapittel 7, 8 og 9 har ingen tillegg for Oslo SV. 200 

Kapittel  10:  Nominasjon 201 
§ 10-1B  202 
 203 
Oslo SVs nominasjonskomité velges av Årsmøtet eller Representantskapet og består av en 204 
navngitt representant, uten vararepresentant, fra hvert lag, en fra Oslo SU og to fra fylkesstyret. 205 
Fylkesstyret foreslår i tillegg til disse en leder for nominasjonskomiteen.  Nominasjonskomiteen 206 
setter opp forslag til liste ved kommune- og stortingsvalg som innstilling til nominasjonsmøtet. 207 
  208 
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§ 10-1C 209 
 210 
Stemmerett på nominasjonsmøte har medlemmer i Oslo SV som enten: 211 
 212 

a) har betalt kontingent i foregående medlemsår, eller 213 
b) har betalt kontingent senest 3 måneder før nominasjonsmøtet, og som 214 
c) har vært medlem i fylkeslaget i minst 3 uker før nominasjonsmøtet. 215 

Kapittel  11:  A lminnel ige bestemmelser  216 
§ 11-2B 217 
 218 
I saker som skal avgjøres i kommunale organer har årsmøtet og representantskapet rett til å 219 
bestemme partiets standpunkt i tråd med partiprogrammet. 220 
 221 
Oslo SVs representanter og vararepresentanter i bystyret har plikt til å informere fylkesstyret og 222 
lokallaga i saker som angår lokallag spesielt, før saka avgjøres i kommunale organer. 223 
 224 
Uenighet mellom bystyregruppa og lokallaga avgjøres av representantskapet, eller av 225 
fylkesstyret dersom saka ikke kan legges fram for representantskapet. 226 
 227 
§ 11-6B 228 
 229 

1) Medlemmer av Oslo SV som mottar godtgjørelse eller lønn for arbeid etter oppnevnelse 230 
fra Oslo SV eller lokallaget skal betale partiskatt i tråd med de til en hver tid gjeldende 231 
satser. 232 

 233 
Partiskatten beregnes av brutto honorar eller brutto lønn. 234 
 235 
Godtgjørelse for møtevirksomhet kan fratrekkes eventuelle dokumenterte utgifter på 236 
grunn av tapt arbeidsfortjeneste eller barnepass. 237 

 238 
2) I de tilfeller hvor politisk ansatte personer i kraft av sin stilling har møtevirksomhet 239 
utenom arbeidstid, uten å motta overtidsgodtgjørelse, kan dokumentere utgifter til 240 
barnepass fratrekkes. 241 

 242 
3) Det opereres med tre ulike satser for partiskatt: 243 
5 % av brutto lønn for byrådssekretærer.  244 
7 % av brutto lønn for heltidspolitikere, dvs. komitéledere og komiténestledere, byråder, 245 
byrådsleder, varaordfører og ordfører. Tilsvarende for BU-ledere. 246 
10 % av brutto honorar for alt annet.  247 
4) Partiskatten betales umiddelbart etter at utbetaling har funnet sted. 248 
5) Partiskatten for bydelsarbeid skal tilfalle lokallaget. Fylkesstyret kan bestemme å 249 
innkreve partiskatten på vegne av lokallagene. Midlene skal likevel gå uavkortet til 250 
lokallaget. 251 

 252 
Paragrafene 11-1, 11-3, 11-4, 11-5, 11-7 og 11-8 har ingen tillegg for Oslo SV. 253 

 254 

Kapittel  12:  Vedtekter og retningsl injer  255 
§ 12-3B 256 
 257 
Tilleggsvedtektene for Oslo SV kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med 2/3 flertall av de 258 
avgitte stemmene. Vedtektsendringer trår i kraft i det øyeblikket årsmøtet er hevet. 259 
 260 
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Paragrafene 12-1 og 12-2 har ingen tillegg for Oslo SV. 261 
 262 
 263 
  264 
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Sak 7. Arbeids-  og organisasjonsplan 

Arbeids- og organisasjonsplan 2015 1 

Oslo SVs årsmøte i  2012 vedtok følgende tekst: 2 

Oslo SV hovedprioriteringer 2012-2016 3 
Det overordna målet for Oslo SV de neste åra er å skape et sosialistisk folkeparti. Vi må 4 
skape en breiere politisk plattform og nå ut til flere mennesker. Derfor prioriterer vi i 5 
perioden fram mot 2016 to langsiktige, overordna mål som hele fylkeslaget skal jobbe 6 
sammen om: 7 

A. SV skal være synligere og tydeligere som sosialistisk, klimavennlig og feministisk 8 
aktør i Oslo 9 

B. SV skal være et spennende og engasjerende parti å være medlem av 10 

2015: Et  nytt f lertal l  i  Oslo 11 
Oslo SVs politiske hovedmål i 2015 er å velte Høyres hegemoni i Oslo. Etter 18 års Høyre-styre i 12 
Oslo er mulighetene for å vise fram og få gjennomslag for SVs primærstandpunkter større enn på 13 
lenge. Arbeids- og organisasjonsplanen må bygge opp under dette. Den blåblå regjeringa har 14 
mistet mange velgere og opplever sterk regjeringsslitasje. Et nytt flertall med tyngdepunkt på 15 
venstresida må etableres. Desto sterkere SV blir, desto større blir mulighetene til å påvirke 16 
og/eller styre på grunnlag av et sånt nytt flertall.  17 
 18 
På ryggen av gode nominasjons- og programprosesser går Oslo-partiet styrka inn i valgåret 2015. 19 
For å gjøre et godt valg må vi nå ut til folk med politikken vår. Vi må jobbe i media, blant våre 20 
alliansepartnere og velgere.  21 
 22 
Det vil vedtas en konkret valgkampplan på representantskapsmøte våren 2015. Vi – Oslo SV – 23 
må: 24 

A. Være vikt ig i  Oslo-pol it ikken 25 
Oslo SV skal være en premissleverandør i Oslo-politikken. Med utgangspunkt i 26 
kommunevalgprogrammet og bydelsprogrammene skal SVs tillitsvalgte løfte fram egne saker og 27 
sette dagsorden i spørsmål om rettferdighet og framtidsretta byutvikling.  28 

A1.  Bruke valgprogrammene 29 
Gjennom kommunevalgprogrammet har Oslo-partiet valgt politisk linje og hovedsatsinger for den 30 
neste fireårsperioden. Tilsvarende har bydelslaga utvikla bydelsprogrammer. Hele partiet må 31 
trekke sammen for å gjøre programmene relevante og aktuelle. For å få til dette må hele 32 
organisasjonen skoleres i programmene: Dette er våre gode løsninger. 33 

A2. Bygge folkestyret  34 
For at folk skal ha tillit til oss, må vi ikke bare ha gode løsninger, men også være der de er. 35 
Mange SVere engasjerer seg allerede i lokalmiljø og interesseorganisasjoner. Vi må gi dem den 36 
støtten de trenger for å løfte fram hvordan partiet og engasjementet i sakene er avhengige av 37 
hverandre.  38 
 39 
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Fagbevegelsen er uten sidestykke den største arenaen for folkelig demokratisk organisering i 40 
Norge. I valgkampen skal Oslo SV særlig prioritere samarbeidet med den. 41 
Oslo SV vil jobbe aktivt for å rekruttere og aktivisere medlemmer med minoritetsbakgrunn. 42 
Etnisk likestillingsgruppe skal følge sin strategi for å styrke kontakten med etniske 43 
minoritetsmiljøer. Vi skal særlig arbeide med å øke valgdeltakelsen i grupper hvor deltakelse er 44 
lav. 45 

A3. Jobbe lokalt  46 
Alle lokallag skal holde kontakt med interessegrupper og organisasjoner lokalt. Våre 47 
representanter i bydelsutvalgene skal ha tett kontakt med fagbevegelsen i bydelene. 48 

A4. Synl ig i  media 49 
Oslo SV skal synliggjøre partiet og egen politikk gjennom lokale, nasjonale og sosiale medier. Vi 50 
skal fronte konkrete saker hvor skillelinjene mellom høyre- og venstresida kommer klart fram. 51 
Det er viktig å vise velgerne forskjellene mellom SV og andre partier. Alle politiske vedtak fra 52 
Oslo SV, som uttalelser og andre former for utspill, bør inneholde en målgruppe og en plan for 53 
bruk av utspillet. 54 

A5. Delta i  nasjonale kampanjer 55 
Oslo SV skal delta i SVs nasjonale kampanjer. Det er et mål at alle ledd i fylkeslaget deltar. 56 

B. Engasjere medlemmene våre 57 
For å nå de politiske målene våre, må vi ha aktive og kunnskapsrike medlemmer. Derfor må Oslo 58 
SV:  59 

B1.   B l i  enda f lere medlemmer 60 
Fram mot valget skal Oslopartiet verve nye medlemmer. Alle  eksterne aktiviteter skal også 61 
inkludere verving. For at å gå inn i valget med flest mulig medlemmer skal det i perioden 1. april 62 
til 1. mai arrangeres en vervekampanje 63 
 64 

B1.  Holde kontakt med medlemmene 65 
Hovedmålet for internkommunikasjonen fram til valget er å få flest mulig medlemmer til å delta 66 
aktivt i valgkampen. Internkommunikasjonen skal være vårt viktigste verktøy for å mobilisere og 67 
engasjere medlemmene. 68 
 69 
Det ukentlige nyhetsbrevet er den viktigste interne informasjonskanalen for Oslo SV. 70 
Nyhetsbrevet skal inneholde informasjon om politiske saker som er aktuelle i bystyret og i media, 71 
samt aktiviteter i fylkes- og lokallag. Medlemmene skal alltid finne en invitasjon til å delta i 72 
konkret arbeid og få informasjon om hvordan enkeltmedlemmers bidrag har betydd noe for 73 
partiet siden sist. 74 
 75 
Viktige politiske veivalg skal alltid kommuniseres umiddelbart til medlemmene gjennom 76 
ekstraordinære nyhetsbrev. 77 
 78 
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Lokallagene skal ha faste rutiner for oppringing av nye medlemmer. Alle nye medlemmer skal bli 79 
kontaktet innen 1 måned, og alle skal spørres om e-post. De medlemmer som ikke har e-80 
posttilgang skal likevel få minst to brev årlig fra lokallaget samt følges opp med SMS ved 81 
medlemsaktiviteter. Det skal arrangeres Ny i SV-møter minst 4 ganger i året. 82 

B2. Sikre tydel ige ansvarsl injer  83 
Representantskapsmøtene (RS) skal være fylkeslagets viktigste møter mellom årsmøtene. 84 
Hovedtemaene for representantskapene skal dels følge av den aktuelle politiske situasjonen i 85 
Oslo og dels av fylkeslagets langsiktige politikkutviklingsarbeid. Ved å beramme flere saker til to 86 
påfølgende møter, der en sak først introduseres og en uttalelse eller plattform vedtas på andre 87 
møte, kan RS få en større rolle i politikkutviklinga. 88 
 89 
Fylkesstyret har det overordnede ansvar for å planlegge valgkampen. En valgkampgruppe 90 
bestående av arbeidsutvalget til fylkesstyret, toppkandidatene og Oslo SVs stortingsrepresentant 91 
skal settes ned innen mai og lede den løpende og konkrete valgkampen.  92 
 93 
Fylkesstyret skal gjennomføre internskolering for bystyrekandidatene i aktuelle bystyresaker og 94 
bystyrets arbeidsmåte før sommeren. Bystyregruppas medlemmer oppfordres til å delta på 95 
representantskapsmøtene og andre aktiviteter i fylkeslaget i så stor grad som mulig. 96 
 97 
Fylkesstyret skal gjennom kontaktordningen hjelpe lokallagene, og få forslag fra dem angående 98 
fylkesstyrets arbeid. Fylkeslaget skal legge til rette for og i større grad ta i bruk lokallagenes 99 
ressurser for eksempel ved å gi lokallag ansvar for deler av virksomheten til fylkeslaget. 100 

B3. Målrette skolering og pol it ikkutvik l ing mot valget  101 
Målet for skoleringa i Oslo SV fram mot lokalvalget er å gi alle medlemmer kunnskapen de 102 
trenger for å argumentere for partiets politikk. I tillegg skal Oslo SV mobilisere til nasjonale og 103 
regionale SV-samlinger og opplæringsprogram. Dessuten vil tiltak som BU-forum, lørdagskafeer 104 
og lokale medlemsmøter være en viktig del av skoleringa i Oslo SV.  105 

B4. Styrke grupper og utvalg 106 
Oslo SVs ressursgrupper skal utfylle de geografiske politiske arenaene med mulighet til å gå 107 
djupere i avgrensa politiske saksfelt. Gruppene skal også bidra til å sikre at fylkeslaget har 108 
ressurspersoner å trekke på. Gruppene bør i størst mulig grad styre seg selv, og kan f.eks. bidra 109 
til debatt, nettverksbygging, økt kunnskap og aktivitet, samt politikkutvikling i 110 
partiorganisasjonen på sitt saksfelt. De kan dessuten holde kontakt med organisasjoner og 111 
fagmiljøer innenfor sitt saksområde.  112 
 113 
Fylkesstyret skal gjennomføre møter med alle gruppene våren 2015 for å skaffe seg et bilde av 114 
hva slags ressurser de kan stille med i valgkampen.  115 

B5. Styrke det sosiale fel lesskapet 116 
Det skal være morsomt og hyggelig å være medlem i Oslo SV. Det skal så langt det er mulig 117 
legges opp til sosiale samlinger i forbindelse med aktiviteter og møter, og vi skal ha flere 118 
arrangementer der det sosiale er hovedsaken. Oslo SV skal tilstrebe å ha arrangement som 119 
passer for alle, og som ikke har drikkepress. 120 

B6. Følge opp landsstyrets arbeid 121 
Landsstyret er SVs høyeste organ mellom landsmøtene, og har et særskilt ansvar for å forankre 122 
sine politiske og organisatoriske beslutninger i hele partiet. Oslo SVs landsstyrerepresentant har 123 
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ansvaret for at fylkeslaget får gitt innspill i forkant av vedtak, og for å spre relevante vedtak til 124 
fylkeslaget i etterkant av møtene. Fylkesstyremøtene bør så langt det lar seg gjøre legges slik at 125 
de korresponderer med landsstyremøtene. 126 

Økonomi  127 
På grunn av det dårlige valgresultatet i 2011 har Oslo SV fått kraftig reduserte inntekter. Dette 128 
innebærer at det vil være et stort behov for å samle inn penger til valgkampen i 2015. Målet er å 129 
samle inn 300 000 i 2015. Det settes ned en egen gruppe som har ansvar for å utarbeide en 130 
strategi for dette og følge opp arbeidet fortløpende 131 
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Sak 8. Budsjett 2015 
Forslag t i l  budsjett 2015 
 Inntekter Note Budsjett 2015 

Statsstøtte           832 402,00  

Kommunal støtte           124 653,00  

Medlemskontingent           150 000,00  

Partiskatt             75 000,00  

Støtte           150 000,00  

Gaver og innsamling           300 000,00  

Lokallagenes andel av LM 1           75 000,00  

Renteinntekter               3 000,00  

Sum inntekter     1 710 055,00  

   

Kostnader   

Personal           720 000,00  

Kontor/drift           250 000,00  

Totalt drift           970 000,00  

      

FS/LL/RS             10 000,00  

Årsmøte             40 000,00  

Sentrale arr 2         159 600,00  

Nominasjonsmøte                          -    

Totalt styrende organer         209 600,00  

      

Åpne møter og konferanser 3           20 000,00  

Utadrettet virksomhet 4             5 000,00  

Materiell og informasjon                          -    

Totalt medlemsaktivitet           25 000,00  

      

Valgkamprettet aktivitet         800 000,00  

      

Sum kostnader     1 979 600,00  

      

Resultat   -    269 545,00  
 
Noter 

1. Beregnet ut fra en landsmøtedelegat per lokallag, unntatt Studentlaget som fylkeslaget dekker. BSG dekker 
sine delegater, dette gjøres opp i etterkant av LM. 

2. Kostnader for landsstyremøter, fylkessekretærsamlinger og samtlige landsmøtedelegater. 
3. Tillitsvalgtkonferanse i januar og høstkonferanse etter valget. 
4. Utgifter i forbindelse med 1. mai. 
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Sak 9. Valg 

Sak	  9.	  1	  Valgkomitéens	  innstilling	  til	  nytt	  fylkesstyre	  i	  Oslo	  SV	  

Arbeidet i valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Hanne Eldby (leder), Andrea T. Strømskag, , Frederick A. Reiersen, 
Lovise Ribe, Malin Jacob, Tore Ludt og Celia Vilde Têtu Lima/Luka Dyrnes. 

Komiteen ble nedsatt i representantskapsmøte 25. November og har hatt 6 møter fra 21.1 til 11.2. 
Celia Lima ble oppnevnt av SU, og da det ble klart at hun ville få problemer med noen av 
møtetidspunktene, så ble Luka Dyrnes supplert inn som vara.  

Valgkomiteen valgte å intervjue samtlige medlemmer i fylkesstyret som sto på valg. Av disse 
opplyste leder og en av nestlederne at de ikke ønsket gjenvalg. Det samme gjaldt to av 
styremedlemmene, en som var ferdig med perioden og en som søkte avløsning midt i perioden 
grunnet samlet arbeidsbelastning..  

Lokallagene fikk en frist til utgangen av januar til å melde fra om kandidater de mente kunne 
gjøre en god jobb, og det kom inn mange gode forslag både fra lag og enkeltpersoner. I tillegg fikk 
komiteen inn forslag under intervjuene med styremedlemmene som var inne til intervju. Mot 
slutten av prosessen tok komiteen kontakt med noen kandidater for å sikre at det var 
tilstrekkelig antall navn til å kunne vurdere ulike sammensetninger. Heldigvis ønsket tre av de 
som var aktuelle for gjenvalg å fortsette, noe som gjør at valgkomiteen mener vi har funnet en fin 
balanse mellom kontinuitet og nye ansikter. 

Innstilling 

Valgkomiteen har lagt fram et forslag på leder, to nestledere og fem styremedlemmer. Fire av de 
foreslåtte er menn og fire kvinner. 

Leder: 

Benjamin Endré Larsen (32); Stipendiat i farmasi, og jobber på apotek. Tidligere leder av 
Fredsinitiativet og har hatt ulike verv i Norsk Studentunion, Fellesutvalget for Palestina, Attac 
og NTL-UiO. Han har ledet flere interne utvalg i Oslo SV, blant annet som leder for Faglig 
utvalg. Han har også ledet Østensjø SV i en periode, og har sittet som styremedlem i fire år i Oslo 
SV.  

Nestleder: 

Mari Lund Arnem (29); Er lærer, og har sin politiske bakgrunn fra SU. Hun har vært leder i 
Sagene SV og sittet en periode i bydelsutvalget der. Hun er spesielt opptatt av feministisk 
politikk, og har vært medlem i kvinnepolitisk utvalg nasjonalt, og vært kvinnepolitisk kontakt i 
Oslo SV. Hun har også møtt som stortingsrepresentant for SV. Dette vil bli hennes andre periode 
som nestleder i Oslo SV. 

Nestleder: 

Hanne Lyssand (52); Til daglig jobber hun som systemtekniker/databaseadministrator. Hun har 
sin bakgrunn fra SU, og er mangeårig BU-politiker i Nordre Aker med lang erfaring fra 
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forskjellige verv i SV og i andre organisasjoner. Hun er spesielt opptatt av miljøpolitikk, 
sosialpolitikk og minoritetspolitikk. Hun har vært medlem i Utenom SV er det friluftsliv, sykkel 
og ballsport som gjelder. Hanne har vært medlem i fylkesstyret siden 2009, og de siste to årene 
også i AU.  

Kay Asbjørn Schjørlien (32); Vokste opp på et asylmottak på Fredensborg og på Tøyen i Oslo. 
Han jobber som rådgiver i internasjonal avdeling i Naturvernforbundet der han er landansvarlig 
for Kasakhstan, Ukraina, Moldova og Hviterussland. Den politiske bakgrunnen er fra SU og NU, 
der han var leder i Oppland NU. Han har sittet i styret i Grünerløkka SV i flere år og en periode i 
styret i Gamle Oslo SV. Han stiller til valg for SV til bydelsutvalget.  

Susana Escobar (42); Sitter i lokallagsstyret i Østensjø, der hun for tiden er kasserer. Hun er 
oppvokst i Spania og utdannet revisor. Hun jobber i Skatteetaten, og har mange års erfaring fra 
næringslivet. Susana er spesielt opptatt av fordelingspolitikk og kommuneøkonomi.  

Carl Morten Amundsen (54); Arbeider som sjefsdramaturg for Det Norske Teatret, er en 
politisk allrounder, men naturlig nok også opptatt av kulturpolitikk. Carl Morten har vært 
engasjert i studentpolitikk, og har vært SV-medlem siden 1980-tallet. Han representerte i en 
periode SV i kommunestyret i Molde.    

Susana Mercedes Kværndal (40); Arbeider med asylsaker i Utlendingsdirektoratet, der hun 
blant annet sitter i styret i NTL. Hun har studert områdestudier om Latin-Amerika. Susana er 
aktiv i Alna SV og sitter i lokallagsstyret. Miljø-, eldrepolitikk, internasjonal politikk og 
solidaritetsarbeid og ikke minst kvinnesak opptar henne sterkt. Blant annet har hun tatt 
initiativ til å lage kvinnegruppe i Alna SV, der de arbeider for å engasjere kvinner med 
minoritetsbakgrunn.   

Einar Braathen (57); Er til daglig forsker på NIBR, og jobber der med by- og internasjonale 
studier. Han kommer fra Bergen, og har sin bakgrunn fra SU, studentpolitikk og 
solidaritetsarbeid. Han har vært nestleder i Attac Norge og styremedlem i Frogner SV, og er 
engasjert i miljø- og klimapolitikk. Gjennom sin lange fartstid har han deltatt i ulike 
arbeidsgrupper, blant annet om kommunepolitikk, byplanlegging og deltakende budsjettering. 

 
Verv Navn Bydel År inn 

i FS 
Valgt 
for 

Alder 

Leder Benjamin Endré Larsen St. Hanshaugen 2011 2 år 32 
Nestleder Mari Lund Arnem Sagene 2013 1 år 29 
Nestleder Hanne Lyssand Nordre Aker 2009 2 år 52 
Styremedlem Kay Asbjørn Schjørlien Gamle Oslo 2015 1 år 32 
Styremedlem Susana Escobar Gamle Oslo 2015 2 år 42 
Styremedlem Carl Morten Amundsen Grünerløkka 2015 2 år 54 
Styremedlem Susana Mercedes Kværndal Alna 2015 1 år 40 
Styremedlem Einar Braathen Frogner 2015 2 år 56 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
Styremedlem Oliva Corso Salles Frogner 2014 +1 år 29 
Styremedlem Theo Koritzisky Nordstrand 2014 +1 år 73 
Styremedlem Tirill Sjøvoll Grünerløkka 2014 +1 år 27 
Styremedlem  Velges av Oslo SU    

Fjorårets årsmøte ble bedt av valgkomiteen om å merke seg at det var svært mange som skulle 
avløses eller ta gjenvalg i år. I vår innstilling har vi foreslått at tre av kandidatene velges for ett 
år, for å få en bedre balanse, slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. De av 
kandidatene som er satt opp med ett år, har gitt uttrykk for at dette passer dem godt.  
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Sak	  9.2	  Valgkomiéens	  innstilling	  til	  Oslo	  SV	  Landsstyrerepresentasjon	  
 
Verv Navn 

Landsstyrerepresentant Benjamin Endré Larsen 

1. vara Marianne Borgen 

2. vara Kay Asbjørn Schjørlien 

3. vara Mari Lund Arnem 

 

Har du spørsmål til innstillingen, kan du ta kontakt med valgkomiteens leder på 
heldby@hotmail.com / 99624553. 

 
 


