
Dato:   Torsdag 25.01.2018 
Tid:   Kl. 17:00 – 20:00 
Sted:   Partikontoret, 8. etg  
 
Forfall:  Arvinn Gadgil, Telma Langeland Vold, Leif Helland, Omar Samy Gamal, Erlend 

Tynning Larsen, Sunniva Eidsvoll og Liv Guneriussen.  
 
Tilstede: Carl Morten Amundsen, Hanne Lyssand, Ola Elvevold, Mari Lund Arnem, 

Raifeh Albahleh, Oda Sjøvoll, Ingvild Reymert og Ane Fidjestøl 

Sak 10/18 Godkjenning av dagsorden (Vedtakssak) 
Vedtak: Dagsorgen ble godkjent med følgende endring: Sak 21 Regnskap utsettes til 

neste møte. 
 
Sak 11/18 Godkjenning av protokoll fra FS 1/2018 11.01.18 (Vedtakssak) 
Vedtak: Protokollen ble godkjent. 
  
Sak 12/18 Den politiske situasjonen / Orienteringer 
 

 Oppsummering av LS 
Amundsen orienterte. Alle kandidater fra Oslo SV til diverse komiteer ble 
valgt. AOP var den store saken. Håndtering av seksuell trakassering bør settes 
på dagsorden etter hvert årsmøte for at alle tillitsvalgte skal være kjent med 
Oslo SVs retningslinjer. 
Elvevold sitter i vedtektskomiteen og vil gjerne ha en runde i FS bl. a om hva 
han skal mene om sammenslåing og representasjon i partiet.  
 

 Status på arbeidet med Nordstrand SV 
Fidjestøl orienterte. Tynning Larsen har funnet fire nye medlemmer til styret. 
 

 Ansettelse av ny byrådssekretær 
Lyssand orienterte. 

 
Taleliste: Amundsen, Fidjestøl, Amundsen, Lund Arnem, Fidjestøl, Amundsen, Lyssand. 

 
 
Sak 13/18 Uttalelse fremmet av Grünerløkka SV 
  Se sakspapir her. AU innstiller på at saken vedtas. 
Vedtak: Uttalelsen ble vedtatt med språkvask.  
 
Folk i Oslo fortjener ren luft 
 
Oslo SV ber Oslos byråd være like opptatt av ren luft til innbyggerne som Ap-byrådet i 
Bergen, og kun tillate fyring i rentbrennende vedovner. 

https://docs.google.com/document/d/1kMWyH5VvPE9RSTjoyreBPodYx1t3Kb7gXFUsju8ykmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fMyi3uhLqwG54yZMmkmb3Z48sTnCKZGTIK8XzNJX8ec/edit?usp=sharing


 
Oslos innbyggere utsettes for helsefarlig luft, noe som får store helsekonsekvenser. Friske 
blir syke og barn fødes med lavere fødselsvekt, syke blir sykere og lider og de sykeste dør for 
tidlig. Det er dokumentert at innleggelser og dødstall stiger i forbindelse med forurensende 
dager, likevel er det helseeffekten av å bli utsatt for luftforurensing over lang tid som er 
verst. Luftforurensingen rammer skjevt klassemessig.  
 
Det er dokumentert at Biltrafikken er hovedårsaken til luftforurensingen av svevestøv og 
NOx. Skipstrafrikk og anleggsmaskiner er andre viktige forurensingskilder. Oslo SV roser 
byrådets arbeid for å redusere forurensing fra bil, anleggsmaskiner og skipsfart, gjennom å 
stille krav til 0-utslipp og landstrøm og innføring av rushtidavgift, miljødifferensiering og 
lavutslippssoner. Det er viktig at kravene ikke både reduserer klimagassutslipp og 
luftforurensing.  
 
På kalde vinterdager er det imidlertid vedfyringen som er hovedkilden til luftforurensingen 
som skaper lidelse og dreper.  
 
Fyring i gamle vedovner gir dårligere forbrenning og i gjennomsnitt 6 ganger så store utslipp 
av sot og partikler som nye rentbrennende ovner fra etter 1996. Det gir både dårligere 
fyringsøkonomi for den enkelte og skaper store helseproblemer for Oslos befolkning. 
 
Det Arbeiderpartiledede byrådet i Bergen har varslet at de vil innføre fyringsforbud mot 
ovner som ikke er dårligere. Det Arbeiderpartiledede byrådet i Oslo kan ikke være mindre 
opptatt av sine innbyggeres helse enn de er i Bergen.  
 
Oslo SV ber derfor byrådet i Oslo: 

 Innføre regelverk som Bergen om at det kun er tillatt å fyre med rentbrennende 
vedovner i de deler av Oslo der dette er nødvendig. 

 Utvide og styrke støtten til å erstatte gamle vedovner med nye ovner eller andre 
energikilder og gi støtteordningen en sterkere sosial profil.  

 
 
Sak 14/18 Nummerert brev nr. 4 fra revisor 

Revisor har sendt et brev der de gjør oss oppmerksom på to forhold som de 
ønsker at vi endrer innretning på knyttet til signering og godkjenning av 
betalinger i banken og beløpsgrense på bankkortet. 

 
Vedtak: Svar på nummerert brev nr. 4 fra Roar Svensbakken i BDO AS 
 

Oslo SV vil følge revisors anbefaling og endrer fullmaktene til å legge inn og 
godkjenne betalinger i nettbanken, slik at det innføres to signeringstrinn og at 
dette gjøres sammen av leder og fylkessekretær. 

Videre vil vi legge inn en beløpsgrense på bruken av bankkortet tilknyttet 
driftskontoen, slik at det ikke kan foretas varekjøp for mer enn 6.000 kr i løpet 
av en periode på 7 dager, eller tas ut mer enn 6.000 kr i minibank. 



Oslo SV skal i fremtiden være påpasselig med å etterspørre kreditnota og ny 
faktura dersom noen av våre leverandører skulle komme til å sende oss 
fakturaer stilet til andre organer i partiet. 

 
Vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV 

25.01.2017 

 
Årsmøtesaker: Førstegangsbehandling 

 
Sak 15/18 Forretningsorden, Dagsorden og konstituering 
  Fylkesstyret diskuterte AUs forslag og kom med følgende tilbakemeldinger: 
 

o Vi må legge til rette for et sosialt alkoholnøytralt arrangement på fredagen. 
o Vi avholder kvinne- og manneformøter etter konstituering.  

 Mari kan ta ansvar for damene evt. sammen med Kirsti. Vi spør om 
Freddy vil ta det andre. Vi prøver å få presse på det med vinklingen: 
Sånn gjør vi det i et feministisk parti. Dersom vi må reduserer vi antall 
appeller. 

 
Sak 16/18 Arbeids og organisasjonsplan 

Fylkesstyret diskuterte forslaget fra AU, og skrev forslag til endringer / 
intensjoner direkte i inn i sakspapiret. 

 
Taleliste: Alle hadde ordet i saken. 
 
  Nye forslag / momenter. 

 
 Fylkesstyret skal ta ansvar for at det stilles SV-lister i alle bydeler. Her er 

det en mulig dissens.  
 Kontaktordning. Det må være mulig å differensiere, ha flere FS-

medlemmer på ett lag.  
 Hvordan fungerer lokallagsledermøter. Invitere lokallagene til rådhuset. 

Koble dem på BU-forum. Ha LL før BU-forum og gi folk mulighet til å delta 
på begge. Lage en spennende dagsorden for LL. Kursvirksomhet. Ikke bare 
info og opplysningsmøte. Litt mer drøftende saker, der FS får råd, 
synspunkter.  

 Sosiale fellesskap: FS medlemmer og styremedlemmer i lokallag er 
ansvarlig for å inkludere nye medlemmer på sosiale arrangement. 

 C2: Oslo SV skal ha spesielt fokus på å forebygge seksuell trakassering. 
Fylkeslagets sosiale arrangementer skal være sentrert rundt alkohol. 

 En setning om «varslingsrutiner» og mobbing. Enten på C1 eller C2 
 Det må vurderes om vi skal sette ned en gruppe som kan jobbe med 

organisasjonskultur. Tenker systematisk rundt partikultur. (Litt med tanke 
på nominasjonsprosesser). Gjøre noe med partikulturen til SV. Et utvalg 
som skal lage 10 bud, sosiale kjøreregler, lære oss opp til hvordan vi 



oppfører oss, et slags manifest. Flere burde vært som Sunniva. Folk faller 
fra fordi de har følt seg trakassert. Vi går etter mannen og ikke ballen. 

 For at gruppene skal fungere må FS ha ansvar for at de ledes med en viss 
form av profesjonalitet. 

 
 Ikke et forslag til arbeidsplanen, men en påminnelse til FS om å revidere 

og kortes ned RS’ forretningsorden.  
 
Sak 17/18 Budsjett 

Fylkesstyret diskuterte forslaget fra AU. 
 
Taleliste: Fidjestøl, Amundsen, Reymert, Elvevold, Lund Arnem, Lyssand og Fidjestøl. 
 

 Programkomiteens budsjettpost reduseres til 10 000. AU diskuterer saken 
igjen og kommer tilbake med et forslag med et enda større overskudd for 
kommende mellomvalgsår. 

 Dette skal ikke gå utover pølser og støtte til 8. marskomiteen. 
 
Sak 18/18 Politisk plan for byrådet 

Fylkesstyret diskuterte forslaget fra AU, og skrev forslag til endringer / 
intensjoner direkte i inn i sakspapiret. 

 
Taleliste: Sjøvoll, Reymert, Albahleh, Elvevold, Lund Arnem, Lyssand, Amundsen og 

Elvevold. 
 
  Generelle innspill 

 Noen av punktene er litt lite konkret: F. eks er punktet «heltidskultur» vagt 
 Det mangler prioriterte satsningsområder innen høyrere utdanning  
 Det mangler prioriterte satsningsområder innen møteplasser og kultur, 

mottak og intergrering av flyktninger, 
 
Sak 19/18 Fylkesstyrets beretning: Politisk oppsummering 

Fylkesstyret diskuterte forslaget fra AU. 
 
Vedtak: Den politiske oppsummeringen ble vedtatt med en endring: «ellevilt» endres 

til f. eks begivenhetsrikt eller et tilsvarende litt mindre euforisk ord. 
 
Sak 20/18 Vedtekter 

Fylkesstyret diskuterte forslaget fra AU. 
 

Vedtak: Forslag 1-3 ble innstilt vedtatt. Forslag 4 ble trukket av forslagsstiller. 
 
Sak 21/18 Regnskap - utsettes til neste møte. 
 
Sak 22/18 Valg av nominasjonskomite    

Fylkesstyret diskuterte saken. 
 

https://docs.google.com/document/d/1tCJUiFXa5qpx7rJIpCYmcMmH3xB2093aWa82TvvrKtY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XMsGLh0TlWQs0U5XgeXh0fBlqWp41OgKioWTnrfEeqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z0xXYBSZj5_NEDXvNctH43oPtOwisvHp8wN4-lQ3y-0/edit?usp=sharing


Taleliste: Elvevold, Sjøvoll, Ingvild, Elvevold, Hanne, Ingvild, Sjøvoll, Carl Morten, 
Elvevold. 

 
Vedtak: AU kommer tilbake med en innstilling til neste møte. 
 
Sak 23/18 Eventuelt 

 Hvem kan delta på Oslo LOs representantskapsmøte mandag 29. januar 
klokken 17:00 på Redd Barna konferansesenter? (Sunniva og Carl Morten har 
uoppsettelig arbeid og kan ikke gå.) 
 

Vedtak: Albahleh stiller. 
 
Møtet ble hevet 19:58. 
 


