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Sak 4.3 Stortingsgruppas beretning   

SVs stortingsrepresentanter fra Oslo er per medio februar 2014: 1 
Heikki Holmås, energi og miljøkomiteen (i pappapermisjon)  2 
1.vara Ingunn Gjerstad møter fast for Holmås i tiden 21.oktober til d.d samt to uker i mai. 3 
2. vara Olivia Corso Salles har møtt 6 dager og 3. vara Pål Yasin Ezzari to dager i perioden.  4 

Samordning med Oslo SV 5 
 6 
Stortingsrepresentanten og/eller 1.vara har vært til stede ved de aller fleste 7 
representantskapsmøtene og ved behov svart på spørsmål rettet til stortingsgruppen. 8 
Representantene har møtt for å holde innledninger og drøfte temaer ved forespørsel. Oslo Havn er 9 
et slikt felt der det samarbeides. Representant og vara har møtt som innledere og dirigenter i 10 
møter i lokallag når vi har vært invitert. I tillegg har representantene møtt som innledere og 11 
deltakere på flere møter i regi av Oslo SV og deltatt som representanter for Oslo SV på andre 12 
organisasjoners arrangementer, herunder som appellanter på ulike demonstrasjoner. Ingunn 13 
Gjerstad har invitert lokallagsmedlemmer på et besøk på stortinget i februar og et Ny i SV-møte 14 
er holdt. Det er også kontakt med Akershus SV om saker som for eksempel regional areal og 15 
transportstrategi. 16 
 17 
 18 
Noen viktige saker:  19 

• Arbeid for klima foran olje 20 
• Arbeid for å vedta elektrifisering av Utsirafeltet 21 
• Arbeid mot frislipp av snøscooterkjøring/ja til stille natur 22 
• Arbeid mot å bruke 40 mrd. kr på 12 felts motorvei /E 18  23 
• Arbeid for å videreføre Groruddalssatsingen og andre områdesatsinger 24 
• Arbeid med å nå klimamålene for 2020 (oppfylle klimaforliket med kollektivsatsing etc) 25 
• Forarbeid med å engasjere utvalg og engasjement for å få til ambisiøse klimamål for 2030 26 
• Arbeid for bedre luftkvalitet i Oslo og øvrige storbyer 27 
• Arbeid for vern av natur og strengere regelverk mot miljøgifter 28 
• Arbeid med SVs alternative budsjett med sterk satsing på jernbane og kollektivtrafikk, 29 

sykkelstier  30 
• Arbeid for utjamning og arbeidstakererettigheter, flyktninger og internasjonal solidaritet 31 
 32 

Arbeidet på Stort inget 33 
 34 
Representantene jobber i all hovedsak med nasjonale saker innen sitt fagansvar. Gruppen består 35 
etter valget i 2013 av 7 representanter som også deler på ansvar for de fylkene som ikke er 36 
representert på stortinget i perioden og Oslo samarbeider med Rogaland og Østfold. Vi vektlegger 37 
både nasjonale saker der Oslo har en særlig betydning og konkrete Oslosaker: I budsjettet for 38 
2015 la vi for første gang på ti år la fram vårt eget alternative budsjett som også viser mye av vår 39 
politiske plattform på både miljø- og fordelingsområdet. Se www.fordeling.no 40 
 41 

Arbeid i  a l l l iansene 42 
 43 
Heikki Holmås og Ingunn Gjerstad har hatt tett kontakt med ELG og representanter for kurdere 44 
og somaliere og andre minoritetsgrupper som har tatt kontakt. Ingunn har fra høsten 2014 gått 45 
aktivt inn i Kurdistan solidaritet for å bistå i å utvikle solidaritets og informasjonsarbeid her. I 46 
tillegg til å besøke nasjonale og lokale organisasjoner og virksomheter i Oslo har representantene 47 
vektlagt å møte næringslivet, miljøorganisasjoner, fagbevegelsen, forskere og andre som er 48 
engasjert i de tema vi arbeider med. Dette året har det vært mye vekt på en langsiktig omstilling 49 
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fra olje til fornybart og nullutslippssamfunn og innhentet innspill fra mange ulike 50 
samarbeidspartnere på dette.  51 


