
 

  Møte FS 5/2015 
 
Tid:  Torsdag 18.03.15 kl. 17:30 
Sted:  Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.  
 
Tilstede: Benjamin Larsen, Hanne Lyssand, Carl Morten Amundsen, Einar Braathen, 
  Kay-Asbjørn Schjørlien, Susana Kværndal, Ingvil Enoksen, Tirill Sjøvoll og 
  Ane Fidjestøl. 
 

Forfall: Mari Lund Arnem, Susana Escobar, Theo Koritzinsky og Olivia Salles. 
 

Gjest:  Ezgi Kutal 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Sak 45/15  Godkjenning av dagsorden (V) 
Vedtak: Dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 46/15 Godkjenning av innkalling (V) 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 
 
Sak 47/15 Godkjenning av protokoll fra FS 4/ 09.03.15 (V) 
Vedtak: Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 48/15 Samarbeid med Oslo SU (D) 
 Ezgi Kutal innledet til debatt. 
 
Taleliste: Schjørlien, Enoksen, Lyssand, Kutal, Amundsen, Braathen, Amundsen,  

  (replikk), Fidjestøl, Enoksen, Kutal, Sjøvoll, Kværndal, Lyssand og Kutal 

 
Sak 49/15 Lagskontaktrunden (D) 
 Alle lagskontakter gjorde rede for status på liste og programarbeidet i sitt 

lokallag. 
 
 Bjerke – Er ferdig med listen, men har ikke levert den enda. Skal lage 

program 
 Stovner – Ferdig med begge. Skal sendes inn. 
 Alna – Listen og program velges 26. mars. 
 Grorud – Er ferdig og skal sende inn liste neste uke. 
 Søndre Nordstrand – Skal velge liste på lørdag 21. mars. 
 St. Hans – Leverer listen 24. mars. 
 Gamle Oslo – Har levert. 
 Frogner – Er ferdig, men usikkert om den er levert. Har klart et program. 
 Ullern – Har valgt liste og skal vedta program 20. april. 
 Grünerløkka – Leverer på mandag. Programmet er vedtatt. 



 Nordre Aker – Har levert listen. 
 
 Lagskontaktene for Sagene, Østensjø, Nordstrand og Vestre Aker var ikke 

til stede. AU tar et ansvar for oppfølgingen av lister i uken som kommer. 
 
Sak 50/15 Drøfting av den politiske situasjonen og mediebildet / Oversendte 

saker fra Årsmøtet (V) 
 
 Oversendte forslag 
 Årsmøtet gav FS i oppgave å implementere vedtatte endringsforslag til den 

opprinnelige teksten inn i det helhetlige forslaget til innledning. 
 

Nr Endring Oppr. 
linjenr 

Tekst Forslagstiller Innstilling til 
vedtak i FS 

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

Tom Rellsve,  
Østensjø 

Teksten 
finnes ikke 
lenger. 

4 Endring 59 59 ... isteden for markedsstyring, der mer makt.. Tom Rellsve,  
Østensjø 

Teksten 
finnes ikke 
lenger. 

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

Ivaretatt. 

6 Endring 66 67 ... gjennom alle politikkområdene. Miljøpolitikk, 
fordelingspolitikk, likestilling, mangfold, 
eldreomsorg... 

Tom Rellsve,  
Østensjø 

Ivaretatt. 

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 

Teksten 
erstatter 
linje 61-63. 

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 over 40 
milliarder på ny 12-felts motorvei mot Asker. SV vil 
bruke pengene på tidenes kollektivløft for 
Osloområdet. 

Miljøpolitisk 
utvalg  
i Oslo 

Erstatter 
teksten på 
linje 31-39 

12 Endring 92 10
2 

Ordet «transpersoner» er skrevet feil på linje 94 og 
100. Det korrekte prefikset er «trans» ikke «transe».  

Veronica B 
Olsen 

Vedtas. 

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) 

Ivaretatt. 



18 Endring 99 10
2 

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 

Erstatter 
teksten på 
linje 54-58. 

 

Bysosialisme for framtida 

Da Oslo Rådhus stod ferdig i 1950, var det byens høyeste bygning. Det var et 1 

spektakulært uttrykk for fellesskapet og det lokale demokratiet. I rådhuset skulle 2 

framtida formes.  3 

 4 

Etter snart to tiår med høyrestyre, er det ikke lenger fellesskapet som former framtida, 5 

men en blind tro på markedet. Dette har gitt kommersialisering, stoppeklokkeomsorg og 6 

for store sosiale forskjeller i byen vår. 7 

 8 

SV tror på fellesskapet. Vi mener at vi sammen kan bygge en bedre by. Vi mener at hver 9 

innbyggers mulighet til å delta og ha innflytelse må bli større, og ikke overlates til 10 

markedet. Sammen kan vi skape en grønnere, mer rettferdig og mangfoldig by. 11 

 12 

Det løper tre tråder gjennom dette programmet. Den første tråden handler om rettferdig 13 

fordeling av goder og plikter, den andre om hensynet til natur og miljø, og den tredje om 14 

feminisme og mangfold.  15 

 16 

Del godene  17 

Oslo er en klassedelt by. Skillet mellom øst og vest i byen er langt fra forsvunnet. Sosiale 18 

problemer og muligheter er ujevnt fordelt. Vi ser det blant annet på boliger, levekår og 19 

skoleresultater.  20 

 21 

SV ønsker et samfunn med små økonomiske forskjeller. Arv og sosial bakgrunn skal ikke 22 

avgjøre hvilke muligheter du får i livet. Derfor ønsker vi en radikal omfordeling. En slik 23 

omfordelingspolitikk må skje på mange felt: gjennom skattepolitikken, i skolepolitikken, 24 

i helse- og sosialpolitikken, i eldreomsorgen og i boligpolitikken. Offentlige og 25 

universelle velferdsordninger sikrer alle menneskers vesentlige behov. Derfor er SV en 26 

forsvarer av fellesskapsløsninger og offentlige velferdstilbud.  27 

 28 

Den grønne byen 29 

Noen dager er lufta i Oslo så dårlig at den er helsefarlig. Globalt er klima i særklasse den 30 

største trusselen for vårt samfunn. Klimaspørsmålet er den viktigste politiske saken i vår 31 

tid lokalt, nasjonalt og globalt. Det handler om å løse de store problemene, men også om å 32 

bygge gode samfunn.  33 

 34 

Osloområdet er landets tettest befolkede område. Det er avgjørende at vi reduserer 35 

utslippene fra veitrafikken i Oslo og Akershus. Byen trenger en omstilling fra privatbilisme 36 

til kollektivtrafikk. I osloområdet kan vi også redusere utslipp betydelig gjennom 37 

energiøkonomisering i boliger og næringsbygg. Byen vokser raskt. Det gjør det enda 38 

viktigere med besluttsomhet og store grep for å skape en grønn by.  39 

 40 



Feminisme og mangfold  41 

Oslo skal være en raus mangfoldig by - en tolerant by der befolkningen også kan glede 42 

seg over de positive forskjellene som finnes. Oslo skal være en by der alle føler seg 43 

trygge og ingen blir utsatt for diskriminering, trakassering eller vold. 44 

 45 

SV ønsker et samfunn der kjønn ikke begrenser folks frihet. Alle mennesker skal ha like 46 

muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. 47 

Derfor er det uakseptabelt for SV at kvinner systematisk har mindre makt, ressurser og 48 

frihet enn menn. Kampen for likestilling mellom kjønnene er ikke over. SV vil kjempe 49 

mot ufrivillig deltidsansettelser, mot kjønnsbaserte lønnsforskjeller, mot familievold, 50 

prostitusjon, voldtekt og seksuell trakassering. 51 

 52 

Feminisme er en kamp for frihet og mangfold. Derfor er feminisme også kamp for 53 

lesbiske, homofile, bifile og transepersoners rettigheter. SV vil fortsette med å inkludere 54 

byens LHBT-befolkning. De store juridiske hindrene for lesbiske, homofile, bifile og 55 

transepersoner er overvunnet, men mye gjenstår for at denne befolkningen skal føle seg 56 

som en del av fellesskapet. Særlig vanskelig har LHBT- personer med innvandrerbakgrunn 57 

det.  58 

 59 

Kampen mot rasisme og etnisk diskriminering må føres i kommunen. Alle innbyggerne 60 

våre er like mye Oslo. De skal ha de samme mulighetene. En aktiv integreringspolitikk 61 

skal sørge for at de av oss som har innvandrerbakgrunn, skal ha en naturlig plass i 62 

fellesskapet.  63 

 64 

Ny kurs for solidaritet, miljø og mangfold.  65 

65 år etter at det stod ferdig, må Rådhuset igjen bli den viktige arenaen hvor byens 66 

framtid formes. Det er på tide at andre krefter overtar styringen i kommunen. Sammen 67 

med byens befolkning skal vi sette ny kurs for solidaritet, miljø og mangfold.68 



 
Vedtak: Forslagene ble vedtatt. 
 
 Oppfølging av uttalelser og politiske vedtak fra årsmøtet 
 
Taleliste: Amundsen, Larsen, Lyssand, Amundsen (replikk), Lyssand (svar), 

Kværndal, Amundsen (replikk), Kværndal (svar), Sjøvoll, Schjørlien, 
Lyssand (replikk), Enoksen (replikk), Schjørlien (svar) 

 
 Oppsummering:  

 Vi må ha en plan i sosiale medier for å få ut synspunkter som ikke mediene 

fanger opp. For eksempel små videosnutter eller memer som vi legger ut.  
 De som har en plattform har fått på saker ruspolitikk, tannhelse på 

landsmøte 

 Benjamin Larsen vil legge ut Oslo SVs program punkt for punkt på twitter. 
 Vi bruker litt ekstra energi på uttalelsen «Bygge grønne byer». 
 Skriv ut en hel tekst med sitater i et muntlig språk. 

 
 Lukket sak 
 
Taleliste: Amundsen, Larsen, Lyssand, Braathen, Fidjestøl, Larsen og Amundsen. 
 
Vedtak: Saken behandles som en lukket sak. 
 
Sak 51/15 Valgkampplanutvalget (D) 
 Lyssand presenterte saken. 
 
Taleliste:  Amundsen, Larsen, Enoksen, Fidjestøl, Schjørlien, Lyssand, Amundsen, 

Kværndal, Lyssand (replikk), Braathen, Lyssand,  
 
 Gruppen har fordelt seg på følgende oppgaver: 

Fortellingen om Oslo 
Visjonen om Oslo 
Hovedsaker 
Økonomi 
Søylene for aktiviteter i valgkampen 

 
 Denne valgkampen skal det satses på ringing. Våre egne og tidligere 

medlemmer før sommeren (for å rekruttere aktivister). Velgere etter 
sommeren (nøye utvalgte målgrupper).  

 
Sak 52/15 Møteplan (V) 
 
Taleliste: Larsen, Schjørlien, Amundsen, Lyssand, Braathen, Fidjestøl, Sjøvoll, 

Larsen, Lyssand, Kværndal, Enoksen 
 
Vedtak: AU tar med innspillene og lager ny møteplan.  
 
 



Sak 53/15 Saker til neste FS (V) 
 
Vedtak: Innhold og plan for repskapsmøtene. 

Behandling av valgkampplan.  
1.mai  
Faglig valgkamp 
Innspill til personer til sentrale utvalg 
Invitere stortingsrepresentant til den politiske situasjonen 
Oppfølging av uttalelser  

 
Sak 54/15 Eventuelt (D) 

 
  Fane til Oslo SV  

 
Taleliste: Kværndal, Schjørlien, Amundsen, Kværndal, Braathen, Larsen, Schjørlien, 
  Kværndal.  

 
  Vi henter inn innspill fra kreative folk i partiet. Kværndal forbereder sak til 
  neste FS.  


