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Sak 3. Uttalelser endringsforslag
Nr

Sak

Endringsforslag

Lj

Endring

Forslagsstiller

380

Endring

Frogner SV

495

Tillegg

Østensjø SV

502

Endring

Østensjø SV

U11

Offentlig personell må læres opp til bedre å
beskytte opplysningene til kvinner som har
skiftet identitet og bor på skjult adresse.

514

Tillegg

Østensjø SV

U11

De to siste avsnittene fra linje 520 flyttes fram til
linje 510

520

Redaksjonell
endring

Østensjø SV

Det må ansettes flere familievolds-koordinatorer
hos politiet for å styrke arbeidet overfor kvinner
og barn. Oslo skal ha godt finansierte
voldtektsmottak og Oslo SV skal være en
pådriver for en nasjonal lovfesting av
kommunale voldtektsmottak. Voldsutsatte
kvinner (og menn) må få bedre informasjon om
sine rettigheter og hvor de kan få hjelp, og en
alarmtelefon med et enkelt nummer, på linje
med alarmtelefonen for barn og unge.

522525

Endring/tillegg Østensjø SV

Sak 3: U15 Løfter vi Tøyen, så løfter vi byen!
Tøyen har vært et av de mest forsømte områdene
i byen, hvilket har ført til store belastninger og
7
U15 fattigdom.

677

Endring

Sak 3: U8 Bolig - buss - bane
Endre linje 380 etter komma:
1

U8

og sier nei til store veiprosjekter som E18
vestover fra Oslo.

Sak 3: U11 Vold mot kvinner et folkehelseproblem
Tillegg av ny tekst:

2

3

4
5

U11

U11

Den kjønnsmessige volden ble anslått i 2010 til
årlig å koste 4,5-6 mrd kr i året i tapt
arbeidsfortjeneste og offentlige utgifter. I tillegg
påløper følgekostnader, f eks fengselsopphold
som varer lenger enn ett år.
Setningen frem til første komma endres til:
Begrepet «vold i nære relasjoner» dekker over det
faktum at hoveddelen av denne volden begås av
menn mot kvinner og deres barn. Selv om menn
også utsettes for vold i parforhold, må vi tørre å
si at kvinner er mest utsatt for vold, særlig
seksualiserte vold, og overgrep totalt sett, …..
Tillegg av ny tekst:

Tillegg av ny tekst er understreket:

6

U11
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