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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	  
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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	  



Årsmøte Oslo SV 2015 

12 

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

 

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	  

1000	  

1200	  

1400	  

1600	  

1800	  

2000	  

2200	  

2400	  

2	  007	   2	  008	   2	  009	   2	  010	   2	  011	   2	  012	   2	  013	   2	  014	  

Medlemstall per 31.12 



Årsmøte Oslo SV 2015 

13 

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

 

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	  


