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Sak	  2	  	  	  	  	  Kommuneprogram	  –	  innstilling	  fra	  redaksjonskomitéen	  

Sak 
Type 
forslag F T Forslagstekst F.stiller 

Redkoms 
innstilling 

        Dissenser og innkomne forslag     

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 

Anses 
ivaretatt i 
R15. 

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 Vedtas 

182 Endring 52 110 Se eget ark 

Nora 
Fjelddalen 
og Audun 
Herning Vedtas 

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

Tom 
Rellsve., 
Østensjø Vedtas 

4 Endring 59 59 ...istedenfor markedsstyring, der mer makt.. 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 
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5 Endring 64 64 ... og den tredje om feminisme og mangfold. 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

6 Endring 66 67 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

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 

Trukket av 
forslagsstill
er til fordel 
for forslag 8 

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 Vedtas 

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

Ingunn 
Gjerstad Avvises 

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. 

Miljøpoliti
sk utvalg i 
Oslo 

Vedtas, 
men beløpet 
"50 
milliarder" 
endres til 
"over 40 
milliarder" 

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." 

Grünerløk
ka SV 

Anses 
ivaretatt 
jfr. 
programtek
sten på 
linje 59 
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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 Vedtas 

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 

Første del 
avvises. 
Andre del 
avvises til 
fordel for 
forslag 14. 

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) Vedtas 

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

Jorid 
Martinsen 
og Ingrid 
Fiskaa, 
Gamle 
Oslo SV 

Avvises til 
fordel for 
forslag 14 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV 

Avvises til 
fordel for 
forslag 14 
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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 

Avvises til 
fordel for 
forslagsstill
ers forslag 
18 

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 Vedtas 

19 Tillegg 107 107 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø 

Anses 
ivaretatt i 
R1 

20 Endring 109 110 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R2 

21 Endring 112 117 

"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 Vedtas 

22 Tillegg 117 117 

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

Grünerløk
ka SV Avvises 

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." 

Grünerløk
ka SV Avvises 

D01A Dissens 125 130 

Nytt kulepunkt: "Innføre en kommunal 
eiendomsskatt på boliger med markedsverdi 
over/bunnfradrag på 3 millioner kroner".   

Redaksjons
komiteens 
flertall 
(Johansen, 
Kvernes og 
Sangtarash
) innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 
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D01B Dissens 125 130 

Nytt kulepunkt: "Innføre en kommunal 
eiendomsskatt på boliger med markedsverdi 
over/bunnfradrag på 2 millioner kroner".   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Larsen) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

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 Vedtas 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R25 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

32 Tillegg 142 143 

Nytt kulepunkt: "sikre at barn blir hørt og at 
deres behov blir individuelt vurdert knyttet til 
utmåling av sosialhjelp" 

Marianne 
Borgen Vedtas 

D02A Dissens 147 153 

Nytt kulepunkt: "Øke den økonomiske 
sosialhjelpen, særlig for barnefamilier. Statens 
institutt for forbruksforsknings 
husholdningsbudsjett skal være en 
minstenorm"   

Redaksjons
komiteens 
flertall 
(Johansen, 
Larsen og 
Sangtarash
) innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D02B Dissens 147 153 
Nytt kulepunkt:"Øke den økonomiske 
sosialhjelpen, særlig for barnefamilier"   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Kvernes) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R4 

28 Endring 162 162 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø 

Anses 
ivaretatt i 
R3 
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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 

Anses 
ivaretatt i 
R3 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R3 

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

Nordstran
d SV 

Anses 
ivaretatt i 
R4 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R3 

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

Anses 
ivaretatt i 
R3 

35 Strykning 179 180 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Avvises 

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

Per 
Magnus 
Mæhle 

Avvises. 
Anses 
delvis 
ivaretatt i 
programtek
st på linje 
729 og 893. 
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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 

Kulepunkt 
1 Anses 
ivaretatt i 
R23 
Kulepunkt 
2 og 6-8 
Anses 
ivaretatt i 
R4 
Kulepunkt 
3-5 Anses 
ivaretatt i 
R3 
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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 

Anses 
ivaretatt i 
R4 

39 Endring 184 185 

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

Nordstran
d SV Vedtas 

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." 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Avvises 

42 Tillegg 203 203 
Sørge for en god oppsøkende helsetjeneste for 
rusavhengige. 

Gamle 
Oslo SV 
(sendt inn 
av Unni 
Berge) 

Anses 
ivaretatt i 
R06 

D03A Dissens 204 210 

Nytt kulepunkt: "At kommunen skal søke om å 
bli forsøkskommune for heroinassistert 
behandling."   

Redaksjons
komiteens 
flertall 
(Johansen, 
Larsen og 
Sangtarash
) innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D03B Dissens 204 210 Ikke ta inn kulepunktet over   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Kvernes) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D04A Dissens 211 217 
Nytt kulepunkt: "At skjenketida i Oslo skal 
være innenfor dagens ramme på kl. 03:00"   

Redaksjons
komiteens 
flertall 
(Larsen og 
Sangtarash
) innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D04B Dissens 211 217 
Nytt kulepunkt: "At skjenketida i Oslo skal 
innskrenkes til kl. 02:00"   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Johansen 
og Kvernes) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D04C Dissens 211 217 
Nytt kulepunkt: "At skjenketida i Oslo skal 
innskrenkes til kl. 01:00"   Avvises 
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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 

Avvises, 
Anses 
ivaretatt i 
kulepunkt 
på linje 220 

44 Endring 232 236 Foreslår at de to avsnittene bytter plass 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø 

Avvises: 
Ingen 
realitet å 
behandle 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Avvises til 
fordel for 
R07 

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 

Anses 
ivaretatt i 
forslag R22 
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49 Endring 249 276 

Hele delkapittel "Grønn by" erstattes med 
følgende tekst: 
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 

Miljøpoliti
sk utvalg i 
Oslo 

Anses i 
hovedsak 
ivaretatt i 
R08 
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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 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 
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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 
Dagenbor
g 

Anses 
ivaretatt i 
R08 

51 Tillegg 251 251 

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

Bente Lise 
Dagenbor
g 

Anses 
ivaretatt i 
R08 

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) 

Anses 
ivaretatt i 
R08 
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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 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R08 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R08 

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 Avvises 

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 

Oversendes 
bystyregrup
pa 

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." 

Nordstran
d SV Vedtas 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R24 (linje 
907) 

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

Bente Lise 
Dagenbor
g 

Anses 
ivaretatt i 
R08 
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60 Tillegg 269 270 

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

Bente Lise 
Dagenbor
g 

Anses 
ivaretatt i 
R08 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R08 

62 Endring 278 321 

Helhetlig endringsforslag til delkapittelet 
"Grønn samferdsel": 
 
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 

Miljøpoliti
sk utvalg i 
Oslo 

Anses 
ivaretatt i 
R09 
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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.  
 
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. 
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• 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 transport over 
fra privatbilisme og over til kollektive løsninger 
samt løsninger basert på sykling og gåing. Nye 
bilveiprosjekter ……. 

Per 
Magnus 
Mæhle Avvises 

64 
Endring, 
Tillegg 283 284 

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

Nordstran
d SV 

Anses 
ivaretatt i 
R09 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R09 

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 
Grünerløk
ka SV 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R09. 
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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 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R09. 

68 Endring 289 289 

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

Per 
Magnus 
Mæhle Avvises 

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 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R09. 

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 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R10A. 

71 Tillegg 296 297 

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

Nordstran
d SV 

Første del 
av 
forslaget, 
om 
makspris 
på 
månedskort 
avvises. 
Andre del 
om å utvide 
barnerabatt 
til alle 
dager 
vedtas. 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R10B, 
eksisterend
e tekst på 
linje 873 og 
forslagsstill
ers forslag 
167. 

D05A Dissens 297 302 

Nytt kulepunkt: "Som et miljøtiltak leggen 
deler av E6 i Groruddalen og deler av E18 i 
vest under lokk."   

Begge 
alternativer 
i dissensen 
avvises til 
fordel for 
R25 
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D05B Dissens 297 302 Ikke ta med formuleringen over.   

Begge 
alternativer 
i dissensen 
avvises til 
fordel for 
R25 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R09 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV 

Anses 
ivaretatt i 
R09 

75 Tillegg 309 309 Innføre rushtidsavgift. 

Ivar 
Melby, 
Grünerløk
ka SV Avvises. 

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

Ivar 
Melby, 
Grünerløk
ka SV 

Anses 
ivaretatt i 
R09 

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 
Grünerløk
ka SV 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R09 

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

Ivar 
Melby, 
Grünerløk
ka SV 

Anses 
ivaretatt i 
R09 

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

Ingunn 
Gjerstad 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R09 

D06A Dissens 315 321 Ikke ta inn kulepunktet under   

Redaksjons
komiteens 
flertall 
(Johansen, 
Larsen og 
Sangtarash
) innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 
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D06B Dissens 315 321 

Nytt kulepunkt: "At fergeterminalen og deler 
av E-18 med jernbanen langs Filipstad blir lagt 
under bakken, for å få en grønn og sosial 
byutvikling langs fjorden som hele byen kan 
dra nytte av."   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Kvernes) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

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 Avvises 

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. 

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Avvises til 
fordel for 
forslag 169. 

82 Tillegg 340 340 med minimum to av tre helger fri. 

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV Avvises 

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

Gamle 
Oslo SV Vedtas 

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

Ingunn 
Gjerstad 

Anses 
ivaretatt i 
R21 

85 Tillegg 344 345 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV Vedtas 

86 Tillegg 344 345 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Avvises til 
fordel for 
forslag 169. 

87 Endring 345 345 Kvinnegruppa støtter mindretallet i dissens 7. 

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Redaksjons
komiteen 
noterer seg 
standpunkt
et 

D07A Dissens 345 349 Ikke vedta kulepunktet under   Vedtas 

D07B Dissens 345 349 
Nytt kulepunkt: "Innføre anonyme 
jobbsøknader."   Avvises 

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 Avvises 
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89 Tillegg 365 365 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Anses 
ivaretatt i 
R12 

90 Tillegg 376 376 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV Vedtas 

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. 

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Anses 
ivaretatt i 
R13 

92 Tillegg 383 384 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV Vedtas 

93 Endring 384 391 Kvinnegruppa støtter flertallet i dissens 8. 

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Redaksjons
komiteen 
noterer seg 
standpunkt
et 

D08A Dissens 384 391 
Nytt kulepunkt: "At det skal gjennomføres kurs 
i selvforsvar for jenter på ungdomsskolene"   

Redaksjons
komiteens 
flertall 
(Johansen, 
Sangtarash 
og Tetu 
Lima) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D08B Dissens 384 391 
Nytt kulepunkt: "At det skal gjennomføres kurs 
i feministisk selvforsvar på ungdomsskolene."   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Kvernes og 
Larsen) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

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 Vedtas 
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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 barnehager, og at læring skal skje 
gjennom lek og omsorg. 

Hanne 
Eldby, 
Østensjø 
SV Vedtas 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Avvises 

D09A Dissens 430 435 
Nytt kulepunkt: "Sikre at alle ansatte i 
oslobarnehagene snakker godt norsk."   

Begge 
alternativer 
i dissensen 
avvises til 
fordel for 
R30 

D09B Dissens 430 435 

Nytt kulepunkt: "Sikre at alle ansatte i 
oslobarnehagene snakker godt norsk, derfor 
krever vi B1-nivå i muntlig norsk."   

Begge 
alternativer 
i dissensen 
avvises til 
fordel for 
R30 

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 Vedtas 

96 Tillegg 440 441 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV Vedtas 

97 Tillegg 451 452 Nytt kulepunkt: "Avvikle Osloprøvene" 
Nordstran
d SV 

Anses 
ivaretatt av 
forslag 102 

98 Endring 460 461 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Avvises 

101 Endring 463 463 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Vedtas 
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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 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R14 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R14 

103 Endring 471 471 

• 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 Avvises 

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 Vedtas 

105 Endring 477 477 
• Utvikle en alternativ modell for 
ressursfordeling i grunnskolen ....... 

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Vedtas 

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 Vedtas 

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 Vedtas 

107 Tillegg 484 485 

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

Kvinnegru
ppa i Oslo 
SV 

Anses 
ivaretatt i 
R15 
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D10A Dissens 485 491 

Nytt kulepunkt: "Gjennomføre prøveordninger 
med halvårsvurdering med karakterer først til 
sommeren på 8. trinn."   

Redaksjons
komiteens 
flertall 
(Larsen, 
Sangtarash 
og Tetu 
Lima) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D10B Dissens 485 491 

Nytt kulepunkt: "Gjennomføre prøveordninger 
med halvårsvurdering med karakterer først til 
sommeren på 10. trinn."   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Johansen 
og Kvernes) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Avvises 

110 Endring 494 494 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Avvises 

111 Endring 498 498 
En del av dem som kommer til Norge og Oslo i 
dag,.............. 

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Vedtas 

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 

Oversendes 
bystyregrup
pa 
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112 Strykning 505 505 

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

Ingunn 
Gjerstad 
og Tone 
Bjåland Vedtas 

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 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 112 

115 Endring 512 512 
• At voksenopplæringen skal gi alle mulighet 
til å jobbe seg fram mot å bestå norskprøven. 

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Vedtas 

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 Vedtas 

116 
Endring, 
Tillegg 561 562 

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

Marianne 
Borgen 

Anses 
ivaretatt i 
R16 

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 

Anses 
delvis 
ivaretatt av 
eksisterend
e tekst på 
linje 132-
134, samt 
R22. 

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 

Anses 
delvis 
ivaretatt av 
R08 og R22 
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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 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 120 

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 Vedtas 

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 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 120 

125 Endring 584 584 

• 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 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 120 
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122 Endring 587 587 
• Fjerne unødvendig byråkrati.i 
byggesaksbehandling 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 120 

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 Vedtas 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

129 Endring 597 599 

• 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 Vedtas 

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 Vedtas 

127 Endring 600 600 
......som betaling for tomta når private bygger 
... 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 126 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 126 

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. 

Miljøpoliti
sk utvalg i 
Oslo 

Første 
kulepunkt 
Anses 
ivaretatt i 
forslag 129. 
De to siste 
kulepunkte
ne vedtas. 
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131 Endring 605 633 

Helhetlig endringsforslag til delkapitlet: 
 
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.  
• Skape reklamefrie soner ved barnehager, 
skoler, høyskoler og universitet, samt på torg 
og plasser i byen. 

Miljøpoliti
sk utvalg i 
Oslo 

Trukket av 
forslagsstill
er til fordel 
for forslag 
132 
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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. 

Miljøpoliti
sk utvalg i 
Oslo 

Brødtekste
n avvises.  
Kulepunkt 
1-3 vedtas.  
Kulepunkt 
4 avvises.  
Kulepunkt 
5 vedtas til 
erstatning 
for 
eksisterend
e kulepunkt 
2 på linje 
623-624.  
Kulepunkt 
6 avvises 
(er identisk 
med 
eksisterend
e kulepunkt 
3). 

133 Endring 605 605 Overskriften endres til "Gode bymiljøer" 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Avvises 
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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 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 129 

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 

Anses 
ivaretatt i R 

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 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R18 

137 Tillegg 621 622 

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

Nordstran
d SV Avvises 

138 Tillegg 621 621 

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

Tom 
Rellsve, 
Østensjø 

Anses 
ivaretatt i R 

139 Endring 627 627 
legg til "etter i sentrum", "...og i borettslag over 
hele byen." 

Ingunn 
Gjerstad 

Anses 
ivaretatt i 
R15. 

141 Tillegg 627 627 

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

Marianne 
Borgen Vedtas 

D11A Dissens 634 639 Ikke vedta kulepunktet under   Vedtas 

D11B Dissens 634 639 

Nytt kulepunkt: "Slå sammen Oslo og 
Akershus til ett fylke for å kunne drive 
regional planlegging av boliger, arbeidsplasser 
og samferdsel."   Avvises 

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 

Anses 
ivaretatt i 
forslag 130 

142 Endring 648 649 

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 Avvises 
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143 Endring 656 657 

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 Vedtas 

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

Ingrid 
Fiskaa, 
Gamle 
Oslo SV 

Anses 
delvis 
ivaretatt i 
R19, delvis 
i dissens 9. 

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

Ingrid 
Fiskaa, 
Gamle 
Oslo SV Vedtas 

146 Endring 675 675 
• Tilby rimeligere norskopplæring til 
arbeidsinnvandrere. 

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV 

Avvises til 
fordel for 
forslag 112 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV 

Anses 
ivaretatt i 
R19 

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 Vedtas 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R14 og R15 

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 Vedtas 

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 

Vedtas. 
Men siste 
setning i 
avsnittet 
beholdes. 

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 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Avvises 
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o.l. 

153 Strykning 727 728 
Siste setning strykes. Innholdet flytta til 715-
716 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Avvises 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Vedtas 

175 Tillegg 747 747 

Nytt kulepunkt: "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 Vedtas 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Avvises 

D12A Dissens 752 758 
Nytt kulepunkt: "Utrede om driften av 
sykehjemmene skal tilbakeføres til bydelene."   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Johansen, 
Kvernes, 
Larsen og 
Tetu Lima) 
innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D12B Dissens 752 758 
Nytt kulepunkt: "Overføre driften av 
sykehjemmene til bydelene."   

Redaksjons
komiteens 
mindretall 
(Sangtaras
h) innstiller 
på at dette 
alternativet 
vedtas 

D12C Dissens 752 758 

Nytt kulepunkt: "Overføre driften av 
sykehjemmene til regionale sykehjemsforetak 
som driftes av de berørte bydeler."   

Ingen av 
redaksjonsk
omiteens 
medlemmer 
innstiller 
på dette 
alternativet 
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156 Endring 766 767 
• At all nye boliger, inkludert studentboliger, i 
Oslo skal ha universell utforming. 

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Vedtas 

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

Espen 
Thorud, 
Bjerke SV Vedtas 

158 Tillegg 805 805 

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

Jorid 
Martinsen 
og Gyrid 
Nordal 
Kaldestad Vedtas 

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

Nordstran
d SV Avvises 

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 Avvises 

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

marianne 
borgen 

Anses 
ivaretatt i 
R15. 

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 Avvises 

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 Avvises 

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 

Anses i 
ivaretatt i 
R15 

165 Tillegg 844 844 bygge t-bane til Fornebu og AHUS 
marianne 
borgen 

Anses i 
ivaretatt i 
R15 

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 Vedtas 

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

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

Ingunn 
Gjerstad 

Anses 
ivaretatt i 
R21 

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 

Første 
kulepunkt 
vedtas.  
Andre 
kulepunkt 
avvises - 
slik er det i 
dag.  
Tredje og 
fjerde 
kulepunkt 
vedtas. 

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 Vedtas 

171 Tillegg 853 854 

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

Gamle 
Oslo SV 

Anses 
ivaretatt i 
R20 

172 Endring 861 861 arbeidsplasser, og trygg tilgang..... 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

173 Endring 862 862 .....næringsliv med gode tilbud..... 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

174 Endring 868 868 .... som ikke aksepterer juks. 

Tom 
Rellsve, 
Østensjø Vedtas 

176 Tillegg 903 904 

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

Gamle 
Oslo SV Vedtas 

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 Vedtas. 

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 Avvises 
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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 

Første 
setning 
ansees 
ivaretatt i 
R26. Andre 
setning 
vedtas. 

180 Tillegg 933 934 

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

Marianne 
Borgen 

Anses 
ivaretatt i 
R27 

181 Endring 954 954 

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 

Anses 
ivaretatt i 
R28 og 
eksisterend
e tekst på 
linje 653-
654. 

 
	  	   	  	   	  	   	  	   Redaksjonskomiteens	  forslag	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

R01	   Tillegg	   	  	   	  	  
Tittel	  på	  programmet:	  "Oslo	  -‐	  en	  by	  for	  solidaritet,	  miljø	  
og	  mangfold"	   Redkom	   Vedtas	  

R02	   Endring	   109	   110	  

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

R03	   Endring	   158	   158	  

Helhetlig	  endring	  av	  delkapitlet	  «Helsetjenester	  som	  
utjevner	  forskjeller»:	  
Helsetjenester	  som	  utjevner	  forskjeller	  
Gode	  og	  universelle	  velferdstjenester	  er	  viktig	  for	  alle.	  
Tilgang	  til	  helsetjenester	  er	  en	  grunnleggende	  rettighet.	  I	  
Oslo	  varierer	  levealderen	  sterkt	  mellom	  ulike	  bydeler	  -‐	  
mellom	  rike	  og	  fattige.	  Helse	  er	  i	  alt	  for	  stor	  grad	  et	  
resultat	  av	  egen	  økonomi.	  
Tilgangen	  til	  helsetjenester	  i	  bydelene	  er	  for	  ulik	  og	  
mange	  steder	  for	  dårlig.	  Det	  er	  stor	  forskjell	  på	  tilgang	  til	  
skolehelsetjenester,	  ambulansetjenester	  og	  
helsestasjoner.	  For	  mange	  må	  vente	  for	  lenge	  eller	  får	  
ikke	  det	  tilbudet	  de	  burde	  fått.	  SV	  vil	  arbeide	  for	  en	  
helsepolitikk	  som	  utjevner	  forskjeller,	  og	  sørger	  for	  at	  
innbyggerne	  har	  like	  gode	  helsetjenester	  uansett	  hvor	  i	  
byen	  de	  bor.	  	  
Alle	  skal	  være	  trygge	  på	  at	  de	  får	  rask	  og	  god	  hjelp	  når	  de	  
blir	  syke.	  Oslo	  SV	  mener	  sykehuskapasiteten	  må	  økes	  
ved	  at	  området	  til	  forhenværende	  Aker	  sykehus	  blir	  
bedre	  utnytta	  gjennom	  nybygg	  uten	  at	  dette	  fortrenger	  
samhandlingsarena	  Aker.	  	  
SV	  vil:	  
•	  Gå	  inn	  for	  at	  sykehuskapasiteten	  i	  Oslo-‐regionen	  økes,	  
ved	  at	  det	  bygges	  nytt	  sykehus	  på	  tomta	  til	  
forhenværende	  Aker	  sykehus	  og	  bedre	  løsninger	  for	  
befolkninga	  i	  Oslo	  sør.	   Redkom	   Vedtas	  
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•	  Etablere	  tydelig	  ansvar	  for	  koordinering	  av	  
pasientforløp	  for	  kronikergrupper	  
•	  Ta	  i	  bruk	  arbeids-‐	  og	  velferdsteknologi	  som	  styrker	  
pasientenes	  egen	  mestring	  
•	  Stimulere	  samarbeid	  mellom	  kommunehelsetjenesten	  
og	  frivillige	  organisasjoner	  
•	  Styrke	  utviklingen	  av	  pasientnære	  ambulante	  tjenester	  
i	  samarbeid	  mellom	  kommunehelsetjenesten	  og	  
sykehusene	  
•	  Sikre	  gode	  og	  likeverdige	  ambulanse-‐	  og	  
legevakttjenester	  med	  gode	  fasiliteter,	  tilstrekkelig	  og	  
godt	  kvalifisert	  bemanning.	  
•	  At	  unge	  mennesker	  skal	  slippe	  å	  bli	  ufrivillig	  plassert	  på	  
sykehjem.	  Det	  skal	  opprettes	  egne	  botilbud	  til	  unge	  
mennesker	  med	  pleiebehov.	  
•	  Styrke	  psykiske	  helsevern	  både	  for	  barn,	  unge	  og	  
voksne,	  herunder	  øke	  antallet	  døgnplasser	  

R04	   Tillegg	   182	   182	  

Nytt	  delkapittel:	  
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	  
mange	  av	  årets	  dager.	  SV	  vil	  ha	  mer	  forebygging	  og	  
mindre	  reparasjon.	  Vi	  vil	  tilrettelegge	  forbevegelse	  i	  
hverdagen,	  ha	  gode	  sosiale	  møteplasser	  i	  nærmiljøene	  
og	  støtte	  det	  frivillige	  arbeidet.	  Eldresentrene	  kan	  
utvikles	  til	  frisklivsentraler	  og	  idretten	  kan	  satse	  enda	  
mer	  på	  lavterskeltilbud.	  
	  
SV	  vil:	  
*Stimulere	  til	  samarbeid	  med	  frivillige	  krefter	  og	  til	  nye	  
initiativ.	  
*Legge	  vekt	  på	  riktig	  ernæring	  i	  hjemmetjenesten	  
*	  Satse	  på	  forebyggende	  og	  rehabiliterende	  
fagprofesjoner	  som	  ergoterapi	  og	  fysioterapi	  
*Styrke	  tverrfaglig	  forebyggende	  arbeid	  i	  helse-‐	  og	  
omsorgstjenestene	  blant	  annet	  ved	  satsingpå	  
kompetansebygging,	  gjennom	  frisklivssentraler	  i	  alle	  
bydeler	  og	  koordinering	  av	  virkemidler	  i	  ulike	  
kommunale	  etater	  og	  bydeler	  
*	  La	  bilene	  og	  ikke	  barna	  være	  inne	  når	  Oslo-‐lufta	  er	  
skadelig	  
	  *Styrke	  helsestasjonene	  med	  utvidede	  åpningstider,	  økt	  
bemanning	  og	  flere	  faggrupper	  
*	  At	  helsestasjonene	  skal	  ha	  barselgrupper,	  kurs	  og	  
hjemmebesøk	  til	  alle	  nybakte	  foresatte	  
*	  Satse	  på	  helsestasjon	  for	  barn	  og	  unge	  og	  styrke	  
skolehelsetjenesten	  slik	  at	  kommunen	  minst	  oppfyller	  
den	  nasjonalt	  anbefalte	  normen	  
*Ha	  frukt	  og	  grønt	  i	  skolen	  og	  et	  måltid	  mat,	  som	  en	  
sentral	  del	  av	  det	  forebyggende	  helsearbeidet	  for	  barn	   Redkom	   Vedtas	  
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*Legge	  til	  rette	  for	  turaktiviteter	  i	  Marka	  og	  
lokalmiljøene	  både	  for	  enkeltpersoner	  og	  grupper	  

R05
A	   Endring	   183	   189	  

En	  framtidsretta	  ruspolitikk	  
Oslo	  SV	  vil	  ha	  en	  ruspolitikk	  som	  tar	  hensyn	  til	  de	  
skadevirkningene	  rusmidler	  har	  for	  enkeltmennesker	  og	  
samfunnet.	  SV	  mener	  at	  det	  viktigste	  i	  ruspolitikken	  er	  
forebygging.	  
De	  som	  allerede	  lever	  i	  rusmiddelavhengighet	  skal	  ha	  
rett	  på	  avrusning	  og	  nødvendig	  behandling	  raskt.	  SV	  vil	  
ha	  flere	  behandlings-‐	  og	  avrusningstilbud	  drevet	  av	  
kommunen,	  med	  høye	  krav	  til	  kompetanse	  og	  kvalitet.	  
Rusmiddelavhengige	  skal	  ha	  rett	  til	  hjelp	  tilpasset	  deres	  
livssituasjon	  og	  motivasjon.	   Redkom	   Vedtas	  

R05
B	   Endring	   183	   203	  

Erstatte:	  
*	  "rusgifter"	  på	  linje	  190	  med	  "rusmidler"	  
*	  "rusavhengige"	  på	  linje	  198	  med	  "rusmiddelavhengige"	  
*	  "rusen"	  på	  linje	  201	  med	  "rusmiddelavhengighet"	  
*	  "rusmisbrukere"	  på	  linje	  202	  med	  
"rusmiddelavhengige"	   Redkom	   Vedtas	  
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R05
C	   Tillegg	   198	   198	  

legge	  til	  "og	  ivareta	  ideelle	  aktørers	  rolle	  i	  rusomsorgen"	  
etter	  "...for	  rusavhengige"	   	  	   	  	  

R05
D	   Tillegg	   203	   203	  

•	  At	  idrettsarrangementer	  og	  andre	  arrangementer	  der	  
barn	  og	  ungdom	  deltar	  skal	  være	  alkoholfrie	  
•	  Hindre	  mindreåriges	  bruk	  av	  rusmidler	  ved	  å	  gi	  bedre	  
informasjon	  til	  foreldre,	  øke	  satsingen	  på	  helsesøstre	  og	  
miljøarbeidere	  i	  skolen,	  ruskontakter,	  utekontakter,	  
natteravner	  og	  oppsøkende	  team,	  samt	  styrke	  
barnevernet	  
•	  At	  Oslo	  kommune	  åpner	  en	  helsestasjon	  for	  
rusmiddelavhengige	  med	  lege	  tannlege	  og	  egne	  
brukerrom	  
•	  At	  rusmiddelavhengige	  som	  ikke	  ønsker	  hjelp	  til	  
rusmiddelrfrihet	  må	  få	  tilbud	  om	  botilbud	  og	  annen	  
nødvendig	  hjelp.	  
•	  At	  det	  slås	  hardere	  ned	  på	  det	  illegale	  salgsapparatet	  
for	  narkotiske	  stoffer	  og	  at	  politiet	  må	  få	  økte	  midler	  til	  å	  
ta	  bakmennene	  og	  ikke	  brukerne.	   	  	   	  	  

R06	   Tillegg	   203	   203	  
Nytt	  kulepunkt:	  "Arbeide	  for	  en	  god	  oppsøkende	  
helsetjeneste	  for	  rusmiddelavhengige"	   Redkom	   Vedtas	  

R07	   Tillegg	   247	   248	  
Nytt	  kulepunkt:	  "Arbeide	  for	  en	  fast	  ordning	  med	  
jentetaxi,	  som	  kun	  kjøres	  av	  kvinnelige	  sjåfører."	   Redkom	   Vedtas	  
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R08	   Endring	   249	   276	  

Hele	  delkapittel	  "Grønn	  by"	  erstattes	  med	  følgende	  
tekst:	  
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	  med	  nasjonalparksenter	  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,	  samt	  sikre	  
innbyggerne	  ren	  luft	  og	  redusere	  støybelastningen.	  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.	  
Hensynet	  til	  funksjonshemmede	  og	  nødvendig	  
varelevering	  må	  imidlertid	  ivaretas.	  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	  bedre	  
luftkvaliteten	  betydelig	  på	  de	  kaldeste	  vinterdagene.	  	   Redkom	   Vedtas	  
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Veksten	  i	  boligbygging	  skal	  aldri	  gå	  på	  bekostning	  av	  
grøntarealer,	  nærmiljø	  eller	  biologisk	  mangfold.	  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.	  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	  og	  lekeskoger	  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	  
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R09
A	   Endring	   278	   321	  

Helhetlig	  endringsforslag	  til	  delkapittelet	  "Grønn	  
samferdsel":	  
	  
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.	  En	  tett	  og	  godt	  planlagt	  byutvikling	  gjør	  det	  
enklere	  å	  tilrettelegge	  for	  et	  miljøvennlig	  
samferdselstilbud.	  SV	  vil	  slåss	  for	  å	  flytte	  transport	  fra	  
privatbilisme	  til	  kollektive	  løsninger.	  Miljødifferensierte	  
bompenger	  eller	  rushtidsavgift	  må	  benyttes	  på	  
innfartsveier	  for	  å	  begrense	  biler	  og	  forurensning	  i	  byen.	  
Den	  som	  forurenser	  mest,	  må	  også	  betale	  mest.	  
	  
Ny	  E18	  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.	  Vi	  vil	  også	  gjøre	  
prøveordningene	  med	  beboerparkering	  permanente	  og	  
øke	  bruken	  av	  ordningen.	  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.	  	  
	  
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	  tunell	  for	  T-‐bane	  og	  tog	  gjennom	  sentrum.	  
•	  Forlenge	  T-‐banen	  fra	  Ellingsrudåsen	  videre	  til	  A-‐hus	  og	  
Lillestrøm.	  
•	  Bygge	  ny	  T-‐bane	  til	  Fornebu.	  
•	  Bygge	  trikk	  over	  Tonsenhagen	  til	  Linderud	  T.	  
•	  Etablere	  flere	  tverrgående	  linjer	  over	  Groruddalen	  og	  
Søndre-‐Nordstrand.	  
•	  Forsere	  Sporveiens	  planer	  for	  utbygging	  av	  
metrostasjoner	  i	  sentrum	  
•	  Jobbe	  for	  en	  raskere	  og	  mer	  effektiv	  t-‐bane	  med	  økt	  
hastighet	  og	  7	  minutters	  rute	  på	  samtlige	  linjer	   Redkom	   Vedtas	  
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•	  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	  til	  
bilkollektiver	  og	  el-‐biler.	  	  
•	  Frigjøre	  parkeringsplasser	  for	  å	  gi	  plass	  til	  sykkelveier.	  
•	  Arbeide	  for	  egne	  gater	  for	  syklister	  inn	  mot	  indre	  by	  fra	  
omkransende	  bydeler.	  
•	  Utvide	  bysykkelordningen	  til	  hele	  byen	  med	  el-‐sykler.	  
•	  Utarbeide	  en	  fotgjengerstrategi	  med	  tiltak	  for	  å	  gjøre	  
Oslo	  til	  en	  bedre	  by	  for	  gående	  

R09
B	  

Oversend
else	   	  	   	  	  

Del	  av	  forslag	  fra	  MPU	  som	  ikke	  ivaretas	  i	  R09:	  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.	   Redkom	  

Oversendes	  
bystyregrupp
a	  

R10
A	   Tillegg	   294	   294	  

Arbeide	  for	  miljøprofil	  på	  anløpsavgiften	  i	  Oslo	  havn,	  
samt	  annen	  anløpsbetaling	  og	  elektrifisere	  havna.	   Redkom	   Vedtas	  

R10
B	   Tillegg	   296	   296	   *	  Legge	  til	  rette	  for	  mer	  gods	  på	  sjø	  og	  bane	   	  	   Vedtas	  

R12	   Tillegg	   365	   365	  
Nytt	  punkt:	  Arbeide	  for	  at	  politiet	  prioriterer	  å	  håndheve	  
sexkjøpsloven.	   Redkom	   Vedtas	  

R13	   Tillegg	   378	   378	  

Nytt	  punkt:	  
	  
At	  politi,	  rettsvesen,	  NAV	  og	  politikere	  øker	  sin	  kunnskap	  
om	  vold	  mot	  kvinner.	   Redkom	   Vedtas	  

R14	   Tillegg	   465	   465	  

SV	  vil	  øke	  andelen	  som	  velger	  fagopplæring.	  For	  å	  oppnå	  
dette	  må	  yrkesutdanning	  gjøres	  like	  attraktivt	  som	  
studiespesialisering	  gjennom	  gode	  skoletilbud.	  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.	   Redkom	   Vedtas	  

R15	   Tillegg	   484	   484	  

Basert	  på	  elevenes	  ferdigheter	  og	  kunnskaper	  skal	  
rådgivingstjenesten	  gi	  rådgiving	  om	  og	  støtte	  
utdanningsvalg	  som	  bryter	  med	  kjønnsstereotypier	   Redkom	   Vedtas	  

R16	   Tillegg	   563	   563	  

Nytt	  kulepunkt:	  Satse	  på	  bedre	  språkopplæring,	  som	  
f.eks.	  Språkgrupper	  og	  språkkafeer	  på	  bibliotekene	  i	  
bydelene	   Redkom	   Vedtas	  

R17	   Strykning	   628	   633	  

Stryk	  kulepunktene.	  De	  er	  dels	  ivaretatt	  i,	  dels	  identiske	  
med	  forslag	  129	  og	  130	  til	  delkapittel	  "Leieboliger	  -‐	  et	  
godt	  alternativ".	  Disse	  forslagene	  er	  innstilt	  vedtatt.	   Redkom	   Vedtas	  
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R18	   Tillegg	   620	   620	  

Som	  et	  miljøtiltak	  legge	  deler	  av	  E6	  i	  Groruddalen	  under	  
lokk.	  På	  lengre	  sikt	  også	  legge	  andre	  deler	  av	  E6	  under	  
lokk	  (Manglerudtunellen).	   Redkom	   Vedtas	  

R19	   Endring	   667	   667	  
Gi	  tilpasset	  eller	  forsterket	  norskundervisning	  på	  skoler	  
der	  elevene	  har	  behov	  for	  det.	   Redkom	   Vedtas	  

R20	   Tillegg	   853	   854	  
*	  Sette	  et	  tak	  på	  én	  underleverandør	  ved	  kommunale	  
anbud	  for	  å	  motvirke	  undergraving	  av	  ansattrettigheter.	   Redkom	   Vedtas	  

R21	   Tillegg	   856	   856	  
Nytt	  kulepunkt:	  "at	  kommunen	  innfører	  en	  tillitsreform	  i	  
samarbeid	  med	  de	  ansatte."	   Redkom	   Vedtas	  

R22	   Tillegg	   899	   899	  

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.	   Redkom	   Vedtas	  

R23	   Tillegg	   903	   903	  

*	  Avskaffe	  bestiller-‐utfører-‐modellen	  som	  grunnlag	  for	  
organisering	  av	  helsetjenester.	  Organisering	  av	  byens	  
helsetjenester	  må	  sikte	  mot	  å	  skape	  helhetlige	  
pasientforløp	  med	  pasienten	  i	  sentrum	   Redkom	   Vedtas	  

R24	   Tillegg	   907	   907	  

Nye	  kulepunkter:	  
*	  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	  med	  tanke	  på	  
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	  
plassert	  i	  boområder.	  
*	  Tilrettelegge	  for	  at	  offentlige	  rom	  kan	  brukes	  til	  
organiserte	  og	  improviserte	  sosiale	  aktiviteter	   	  	   Vedta	  

R25	   Tillegg	   908	   908	  

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

R26	   Tillegg	   922	   923	  

….	  utveksling	  av	  ideer	  og	  solidaritet.	  SV	  vil	  arbeide	  for	  at	  
Jerusalem	  eller	  en	  annen	  by	  i	  Palestina	  etableres	  som	  
vennskapsby	  til	  Oslo.	   Redkom	   Vedtas	  

R27	   Strykning	   664	   665	   Kulepunktet	  strykes	   Redkom	  

Vedtas.	  
Realiteten	  er	  
ivaretatt	  i	  
forslag	  112	  
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R28	   Tillegg	   633	   633	  

Nytt	  kulepunkt:	  "Skoler	  og	  barnehager	  bør	  i	  større	  grad	  
kunne	  brukes	  på	  kveldstid	  og	  i	  helger	  til	  lokale	  
kulturaktiviteter."	   Redkom	   Vedtas	  

R29	   Tillegg	   793	   793	  

arbeide	  for	  ordninger	  som	  gjør	  at	  barn	  fra	  inntektsfattige	  
familier	  også	  får	  nyte	  av	  kulturtilbudene	  i	  byen	  på	  lik	  
linje	  med	  andre	  barn	  

Redkom	   Vedtas	  

R30	   Tillegg	   430	   435	  
Nytt	  kulepunkt:	  "Sikre	  at	  alle	  ansatte	  i	  oslobarnehagene	  
snakker	  godt	  norsk,	  derfor	  krever	  vi	  B1-‐nivå."	   Redkom	   Vedtas	  

R31	   Endring	   848	   848	  
Endre	  kulepunktet	  til:	  "Innføre	  sekstimersdag	  på	  utvalgte	  
tjenestesteder	  i	  kommunen."	   Redkom	   Vedtas	  

R32	   Tillegg	   463	   463	  

Nytt	  kulepunkt:	  "SV	  vil	  at	  grunn-‐	  og	  videregående	  skoler	  i	  
Oslo	  skal	  ha	  tilgang	  til	  skolebibliotek,	  og	  at	  disse	  skal	  ha	  
eget	  budsjett."	   Redkom	   Vedtas	  

 


