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Forskjeller 
Vi vil ta kampen mot forskjells-Norge og skape et samfunn med like gode mulig-
heter for alle.

Hva er problemet?
• Forskjellene i Norge øker. Den fattigste tidelen får mindre samtidig som

den rikeste  tidelen får mer.
• De ti prosent rikeste eier halvparten av all formue i Norge.
• Antall fattige barn øker. 98 000 unger lever i familier som er fattige.

9 200 av de lever i Akershus.
• For første gang siden krigen synker reallønningene for vanlige folk.
• 21,4 milliarder er gitt i skattekutt. 49 % av skattekuttene har gått til

de 5 % rikeste (SSB-tall fra 2014. De siste vi fant på fordelingen)
• 94 % av befolkningen har i snitt fått 10 kr dagen i skattekutt.

Norges 1600 rikeste har fått 1600 kr dagen i skattekutt.
• 70 % av befolkningen eier bare 15 % av verdiene i Norge

Hva vil vi gjøre?
• Øke barnetrygden. Fordelingsutvalget  sier det er mest effektive

tiltaket mot fattigdom.
• Universell barnetrygd så det alltid lønner seg å jobbe. Det er billig å

administrere. Omfordele gjør vi gjennom skatt.
• Reversere kuttene til uføre foreldre. Regjeringen har kuttet opptil

20.000 for noen av disse fattigste familiene.
• Øke skatten på store formuer og høy arv, senke skatten på vanlige

folks arbeidsinntekt. SV foreslår skattekutt for alle som tjener under
600.000 i året.

• Lovfest retten til hel stilling så flere får en lønn de kan leve av.
• Les mer i andre kapitler da det meste av politikken vår også gjør

forskjellene mindre
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Bolig
Vi vil at flest mulig skal få eie sitt eget hjem. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe 
å spekulere i.

Hva er problemet
• I Akershus har prisene vokst med 16 prosent det siste året. Prisveksten er

høyest i Bærum med 16,8 prosent, og lavest i Øvre Romerike
med 14,5 prosent.

• Prisveksten i Akershus (3,8 % i 1. kvartal 2017) er nå høyere enn i Oslo
(3,0 % i 1. kvartal 2017) blant annet fordi Oslo har fått regler mot
boligspekulanter (krever 40 % egenkapital for sekundærboligkjøp).

• En 2-roms leilighet koster i snitt 8130 kr i måneden i Akershus.
1-roms koster 6900.

• Ca. 8 % av boligene i Akershus er sekundærboliger som er eid av
andre enn de som bor i dem.

Hva vi vil gjøre
• Nasjonal boligplan for bygging av boliger folk trenger
• Egen skatt for boligspekulanter som eier flere boliger så det er

mindre attraktivt å putte alle pengene i å kjøpe opp boliger
• Flytte skatt fra arbeid til eiendom. Skatte fordelen ved å eie mye

eiendom, og samtidig senke skatten på inntekt. Alle med inntekt under
600.000 kr i året får skattekutt i SVs alternative statsbudsjett

• Opprette et offentlig byggeselskap som sikrer boliger med lavere pris til
førstegangskjøpere

• Innføre leie-til-eie-ordninger der folk uten egenkapital sakte kan kjøpe
opp en offentlig leilighet de bor i.
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Barnehage
Alle barn fortjener like gode muligheter. Vi vil at alle barn skal få en best mulig 
start på livet med best mulig barnehager.

Hva er problemet? 
• I Akershus er kun 38,4 % av de ansatte utdannede barnehagelærere.

Landssnittet er 42 %.
• Forskjellene mellom kommunene er stor. I Ås er 44 % utdannede

barnehagelærere. I Enebakk og Oppegård kun 30 % og 31 %.
• I Akershus her kun 18,2 % av de ansatte faglærte barne- og

ungdomsarbeidere. Landssnittet er 19 %.
• Norge har de laveste kvalitetskravene til bemanning og utdanning av

alle land i Norden.
• De private har færre utdannede ansatte i hver eneste kommune i

Akershus. Barnehagelærere offentlig: 41 %. Privat 36 %. Barne- og
ungdomsarbeidere offentlig: 25 %. Privat: 13 %. (Tallene er annerledes
enn i første punkt fordi vi her måler i årsverk)

• Kommersielle barnehageselskaper har lov å ta ut profitt. Ofte tar de
mindre utbytte, men leier dyre tjenester av selskaper med samme eiere
(eiendom, rådgivning og bemanning mm.). Espira er f.eks eid av EQT
som opererer fra skatteparadiset Jersey.

Hva vil vi?
• Lovfeste minstekrav med maks 3 barn under 3 per voksen og maks

6 barn over 3 per voksen.
• Lovfeste minstekrav om 50 % barnehagelærere. Det vil gi 1992 nye

barnehagelærere til barnehagene i Akershus gjennom nyansettelser
og videreutdanning.

• Lovfeste minstekrav om 25 % barne- og ungdomsarbeidere. Det vil gi
757 nye fagarbeidere i Akershus.

• Innføre profittfri velferd så hver eneste krone går til gode barnehager,
ikke privat profitt.

• Ønske ideelle og familiedrevne barnehager som ikke tar ut profitt
velkommen.
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Skole 
Vi vil alle barn skal ha like gode muligheter. Derfor vil vi investere i skolen, ikke 
skattekutt.

Hva er problemet? 
• Akershus har blant Norges mest overfylte klasserom. Flere skoler har

opptil 30 elever i klassen. I snitt er det 18,7 elever per lærer i ordinær
undervisning i grunnskolen i Akershus, det nest høyeste etter Oslo.

• Det er 37.000 ferdig utdannede lærere som ikke jobber i skolen i dag.
Hovedgrunnen svarer de selv er at det er for mange elever per lærer
og de har ikke tid å gjøre jobben sin

• Hjemmelekser forsterker forskjellene mellom folk. I dag får barn som
tilfeldigvis har foreldre med lav utdanning og inntekt 25 prosent
dårligere karakterer enn barn av rike og høyt utdannede foreldre.

• En femtedel (18 prosent) av de som starter på videregående i Akershus
fullfører ikke.

• Kun 71 prosent av søkere om læreplass fikk dette innvilget i løpet av 2016.

Hva vil vi?
• En nasjonal regel som sikrer maks 15 elever per lærer 1-4. trinn og maks

20 elever per lærer 5-10. trinn. Dette kravet støttes av elevene,
lærerne og utdanningsforbundet.

• Gjøre hjemmelekser til skolelekser, så alle får hjelpen de trenger og de
har fri på kveldene

• Innføre heldagsskolen med flere lærere, større tillit til læreren, større
vekt på praktisk og kreativ læring, mer tid til praktiske og estetiske fag,
mer fysisk aktivitet og sunn og gratis skolemat.

• Utvide skoledagen med 1-1,5 timer. Den ekstra tiden skal gå til skolelekser
og praktiske og estetiske fag. Tiden vil bli tatt fra SFO, men SFO før
og etter skoletid vil bestå.

• Sikre flere læreplasser med læreavgift der bedrifter og kommuner
som ikke tar inn lærlinger må betale, og de som tar inn får enda mer
læretilskudd enn i dag.
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Grønn transport
Vi skal løse klimakrisen. Da må det være enkelt, raskt og billig å reise med tog, 
buss og båt.

Hva er problemet?
• Akershus er blant fylkene der det kjøres mest bil i hele Norge per person.

Godt kollektivtilbud er ikke nok. Vi må ha nullutslippsbiler og tiltak mot
fossile biler

• Hele 40 prosent av alle som bor i Akershus, 122 000 personer, må pendle
ut av  fylket og hovedsakelig inn til Oslo for å jobbe hver dag.
Flest av alle fylker i Norge.

• I dag velger 64 prosent å bruke bil til sine daglige reiser, mens kun
12 prosent  velger å reise kollektivt.

• Av nye prosjekter høyresiden har foreslått til Nasjonal Transportplan(NTP)
går 4/5 kroner til vei, 1/5 til jernbane. (15.122 millioner til jernbane.
58.400 millioner til vei) Da teller vi kun nye prosjekter, ikke prosjekter
som Follobanen som videreføres.

• Norske klimagassutslipp øker og vi slipper ut dobbelt så mye per person
som svenskene. Utslippene gikk (litt) ned da vi styrte.

Hva kan gjøres? 
• Bygge lyntog istedenfor en tredje rullebane på Gardermoen
• Forlenge og bedre elbil-fordelene, og øke avgiftene på de skitneste

fossilbilene
• Staten skal betale 70 % av de store kollektivprosjektene i Akershus
• Sette inn el-ferjer og elbusser for grønnere kollektivtransport.
• Stoppe privatiseringen av NSB og samle det i ett selskap igjen
• Bygge ny jernbanetunnel gjennom Oslo så togene kan gå dobbelt så ofte

på alle linjer
• Bygge storbytog i tunnel gjennom Oslo så dobbelt så mange tog kan

kjøre i Follo og Romerike. I dag må alle tog ut i vest som gjør at
kapasiteten i Follo og på Romerike ikke kan brukes.
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Likestilling i arbeidslivet
Økonomisk selvstendighet er nøkkelen til kvinnefrigjøring. Mangel på likestilling 
i arbeidslivet begrenser kvinners valgfrihet arbeidsmarkedet, familieliv og ut-
danning.

Hva er problemet?
• Akershus er blant fylkene med størst lønnsforskjeller mellom kvinner

og menn. Kvinner tjener i snitt 216 000 kroner mindre enn menn i året
(614000 for menn mot 398000 for kvinner).  Bare Rogaland har
større lønnsforskjeller.

• Ufrivillig deltid og lave lønninger i offentlig sektor er en viktig del av
forklaringen på lønnsforskjellene.

• 31 prosent av kvinner i Akershus jobber deltid. Bare 13 prosent av
mennene gjør det samme.

• 69 prosent av kvinner i Akershus jobber i offentlig sektor. Bare 31
prosent av menn gjør det samme.

Hva vil SV gjøre? 
• Reversere endringene i arbeidsmiljøloven som åpner opp for mer

midlertidighet.
• Lovfeste rett til heltid for alle.
• Nedsette en lavlønnskommisjon som skal utrede hvordan lønningene i

lavlønnsyrker kan økes.
• Sikre gode pensjonsordninger i offentlig sektor, og motarbeide de sosialt

urettferdige sidene ved pensjonsreformen.
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Profittfri velferd
Vi vil at hver eneste krone skal gå til bedre velferd, ikke til profitt for de få.

Hva er problemet?
• Privat profitt gir dårligere kvalitet. I de private barnehagene i Akershus er

49 %  barnehagelærere eller barne- og ungdomsarbeidere.
I de kommunale har 57 % slik relevant utdanning.

• I Akershus alene er det over 100 barnehager som driftes av store
kommersielle selskaper.

• Det har blitt avslørt at minst ett av selskapene som drifter barnehager i
Akershus har eierskap i skatteparadis. Espira er eid av EQT.
Det er vanskelig å vite med andre fordi skatteparadiser holder
informasjon hemmelig.

• Under asyltilstrømmingen i 2015 tjente norske asylbaroner seg rike
på å spekulere i opprettelsen av midlertidige asylmottak, mens
forholdende for beboerne var så dårlig at hjelpeorganisasjoner reagerte.

• VG avslørte i mai at en utenlandsk stiftelse har mottatt nær en halv
milliard for å ta seg av norske fosterbarn. Stiftelsen går med stort
overskudd, lederne får
millionlønninger, og store summer er ført ut av landet.

• Eierne tar ofte ut profitt ved å kjøpe tjenester av selskaper som har
samme eiere. Herunder dyr leie, rådgivningstjenester eller bemanning.
Selve utbyttet er ofte lavere.
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Hva vil vi?
• Innføre profittfri velferd. Starte med barnehager, asylmottak og barnevern
• Vi vil overta driften etter kommersielle som legger ned.

Barnehageselskapet tar ikke med seg barnehagebygget eller
barnehagelærerne ut av landet. De kan like gjerne ansettes offentlig.

• Private ideelle som ikke tar ut profitt ønsker vi velkommen. Vi er ikke mot
private, vi er mot profitten som tas ut av velferden.

De fire første på Stortingslista. 
Fra venstre: Nicholas Wilkinson (Oppegård), Sheida Sangtarash (Bærum), 
Line Halvorsrud (Aurskog-Høland), Torleif Hamre (Eidsvoll)
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Politiske hovedkrav
SV vil bruke sin etter valget makt på å felle Høyre/FRP regjeringen og sette inn 
Jonas Gahr Støre som statsminister. Vi garanterer regjeringsskifte.

Hvordan vi samarbeider etter dette avhenger av gjennomslag. SV har vedtatt 
fem politiske hovedkrav som skal oppfylles for at vi skal inngå i en samarbeids-
avtale eller regjeringssamarbeid. Listen er ikke en fullstendig liste over det vi 
skal ha gjennom i forhandlinger, men de kravene som må være oppfylt, uansett.  
Dersom de ikke blir oppfylt er vi i opposisjon, men vil uansett være konstruktive 
for å sikre Norge mot høyrekreftene.

De fem kravene for å samarbeide med AP er: 
• SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i

perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier, i tråd med
modellen foreslått i SVs alternative budsjett for 2017.

• SV vil sørge for at sårbare og verdifulle områder som Lofoten,
Vesterålen, Senja, Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede
deler på norsk sokkel forblir uten petroleumsvirksomhet. Norge
må gjøre sin del av klimadugnaden ved å kutte utslipp hjemme.
I løpet av kommende stortingsperiode skal de norske klimagassutslippene
kuttes med minst  3 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet
med utslippene i 2016. Det skal lages et forpliktende nasjonalt
klimabudsjett som viser hvordan målet kan nås.

• SV vil innføre en nasjonal lærernorm på skolenivå, på maks 15 elever
per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i
ordinær undervisning.

• SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester
som skattefinansieres av staten, vi vil prioritere å innføre dette i
barnehager, barnevern og asylmottak.

• SV krever at en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et
atomvåpenforbud.
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70 

 

Alle vet at vi trenger penger - til dels mye penger - for å drive valgkamp. Våre ambisjoner for 
Oslo-valget er store, og derfor må vi som vanlig appellere til medlemmenes solidaritet og 
pengepung!  

Den viktigste kilden for innsamling er de faste bidragene vi kan få ved at DU inngår en avtale 
om en fast månedlig overføring fra din bankkonto til Oslo SV.  

Appellen fra oss er at alle medlemmer ser hvor mye de kan tåle å avse til dette. Vi snakker om 
en åtte måneders periode fra februar til september i år. Med 100 kroner i måneden blir dette 
800 kroner for den enkelte. Hvis 500 medlemmer gjør dette får vi inn enorme 400.000 kroner! 
Og faktum er at vi har over 2000 medlemmer! Og mange av oss har sikkert råd til å avse mer 
enn 100 kroner hver måned. Hvis du skulle foretrekke å sette hele valgkampgaven inn på vår 
konto som en engangssum er det også mulig.  

Altså – en solidaritetsgave til Oslo SV – jeg håper du blir med !!!! 

 

1. Opprett et fast månedlig trekk i nettbanken din direkte til Oslo SVs konto: 8101.24.16024. 
Du bestemmer selv beløpet og når det skal stoppe. 
 

2. Sett inn et engangsbeløp direkte til Oslo SVs konto: 
8101.24.16024 
 

3. Du kan også melde deg på SVs autogiroavtale som du 
finner ved ordstyrerbordet. Den må leveres tilbake til oss 
i ferdig utfylt stand med ditt kontonummer og signatur. 
Fordi det er administrasjonskostnader knyttet til dette 
må det månedlige beløpet være minst kr 200, men det 
kan være høyrere:-) Husk å fylle inn Oslo i feltet over 
hvilket fylke du vil støtte. Adresse: Oslo SV, Hagegata 22, 0683 Oslo.  

 
Beste hilsen 
 
 
Bent Fjelddalen 
Oslo SVs innsamlingsansvarlige 
 

Innsamlingsaksjonen – Solidaritetsvalg 2017
Det viktigste for valget er at du og de andre medlemmene bidrar som aktivis-
ter. Men pengene er også viktige så vi får godt materiell og får mest mulig ut av 
hver aktivist.
Vi har store ambisjoner for valget der vi skal ta direktemandatet fra Høyre. Der-
for håper vi du vil bidra til valgkampen.
Om 250 medlemmer gir 200 kr i måneden fram til valget er det alene hele 
250.000 kr! Det vil gi den beste finansierte valgkampen i Akershus SVs historie!
Det er fantastisk hvor mange som allerede har meldt seg som givere denne 
valgkampen. Vi håper du også blir med på giverlaget – enten du kan gi mye 
eller mindre. Bidra etter evne, for alle monner drar!

Det er tre måter å støtte oss på:
1. Opprett et fast månedlig trekk i nettbanken din direkte til Akershus SVs   
 konto: 7874.05.57016
 Du velger selv beløpet og når det skal stoppe.

2. Overfør et engangsbeløp til 
 Akershus SVs konto: 7874.05.57016
 Merk betalingen «Valgkampbidrag»

3 Vipps: #102072 
 Merk betalingen «Valgkampbidrag»

Tusen takk for at du er med på giverlaget!

Nicholas, Sheida, Line og Torleif
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Akershus SV

Facebook: www.facebook.com/AkershusSV/

www.sv.no/Akershus

E-post: akershus@sv.no

Innmelding: www.sv.no/bli-medlem
Meld deg som aktivist: www.sv.no/bidra

Fylkessekretær Anna Garcia: 416 33 790
1. kandidat Nicholas Wilkinson: 915 42 044
Lokallagskontakt i valgkampgruppa 
Roger Kristensen: 916 98 228
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