
 

Sak 3.1 Fylkesstyrets beretning 2017 

 

1. Politisk oppsummering 1 

2017 har vært et begivenhetsrikt år for Oslo SV. Året vil kanskje først og fremst bli husket som 2 

valgåret da vinden snudde for SV, både i Oslo og resten av landet. Men året inneholdt også viktige 3 

politiske gjennomslag som vil sette spor langt inn i fremtiden og et realt organisatorisk oppsving med 4 

imponerende medlemsvekst. 5 

Stortingsvalgkampen tok mye av ressursene i 2017 og den ga resultater. I Oslo endte SV på 9,3%, opp 6 

tre prosent fra 2013. SV hadde fremgang i samtlige 15 bydeler og var bare noen hundre stemmer fra 7 

å passere Frp som byens tredje største parti. Dermed økte vi til to stortingsmandater fra Oslo SV og 8 

Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide har fast plass på tinget de neste fire årene. 9 

I 2017 gikk vi inn i vårt andre år som et parti som styrer byen. Med byråd Inga Marte Thorkildsen, 10 

ordfører Marianne Borgen og gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll i spissen har SV fått viktige 11 

gjennomslag for en grønnere og mer rettferdig by. For å nevne noen eksempler: Den viktigste 12 

barnereformen i Oslo på mange år, gratis aktivitetsskole, var en arbeidsseier for SV i 13 

byrådforhandlingene i 2015. I dag ligger vi foran skjema og har vi utvidet til flere skoler enn det vi 14 

lovet. Vi er også i full sving med en tillitsreform i eldreomsorgen og har sikret 120 flere ansatte på 15 

kommunale sykehjem. Innføring av rushtidsavgift og differensierte priser i bomringen har ført til 16 

mindre biltrafikk, særlig av de mest forurensende bilene, og Oslo har blitt belønnet med tittelen 17 

Europas miljøhovedstad for 2019. På tampen av året tok SV over den viktige byrådsposten for 18 

oppvekst og kunnskap og for ansvar for styringen av Osloskolen, barnehagene, og hele kommunens 19 

innsats for barns oppvekstsvilkår. 20 

Rollen som juniorpartner i byrådssamarbeidet har ikke påført partiet noen tegn på slitasje blant 21 

byens velgere, tvert imot. Meningsmålingene for Oslo har økt jevnt og trutt, fra 6,9% i desember 22 

2016 til 9,5% i desember 2017. Hadde en slik måling slått til i et kommunevalg ville SVs 23 

bystyregruppe blitt doblet fra 3 til 6 representanter, og SV hadde gått fra å være det 6. til det 3. 24 

største partiet i bystyret. 25 

En viktig del av den positive spiralen vi nå er inne i har vært den kraftige medlemsveksten. Da Oslo SV 26 

gikk inn i 2017 hadde vi allerede vokst til 1950 medlemmer, et medlemstall kun to andre partier i 27 

Oslo kan matche. Siden den gang har tallet økt til over 2400 medlemmer – en økning på 23% på ett 28 

år. Nå får vi flere medlemmer i alle deler av byen, og på den årlige statistikken som er dokumentert 29 

tilbake til 1996 har vi som fylkesparti aldri vært større. 30 

Aktiviteten blant medlemmer og lokallag har vært stor. I tillegg til en rekke valgkamparrangementer 31 

har SVs folk vært i aksjon i bydelsutvalgene, bystyret, i faggrupper, på medlemsmøter, årsmøter, 32 

aksjoner og demonstrasjoner. Mange SVere har sluttet opp om - og vært synlige som SVere - i 33 

folkelige mobiliseringer som 8. mars, 1. mai, Oslo Pride, Klimademo og fakkeltog for fredsprisen. 34 
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Oppsummert er det viktig å peke på at ting ikke har gått av seg selv. SVere har som alltid jobbet 35 

frivillig i sene timer, stått i tøffe politiske forhandlinger og tatt vanskelige veivalg. Men slitet har 36 

betalt seg, og vi har satt spor som betyr noe for folk og som tar oss i riktig retning mot et grønnere og 37 

mer rettferdig Oslo. 38 

2. Partiorganisasjon 39 

Fylkesstyret 40 

Fylkesstyret har i 2017 bestått av: 41 

Sunniva Holmås Eidsvoll (leder) 42 

Hanne Lyssand (nestleder) 43 

Carl Morten Amundsen (nestleder) 44 

Ola Elvevold 45 

Mari Lund Arnem  46 

Ingvild Reymert 47 

Raifeh Albahleh 48 

Einar Braathen 49 

Erlend Tynning Larsen 50 

Liv Guneriussen 51 

Arvinn Gadgil  52 

Telma Langeland Vold (Oslo SU).  53 

Leif Helland (1. vara) 54 

Oda Sjøvoll (2. vara) 55 

Omar Samy Gamal (3. vara) 56 

 57 
Valgkampen var fast punkt under «Den politiske situasjonen» på FS-møter før valget, men rullerende 58 
innledninger fra Kaski og Eide. Faste administrative saker som ikke listes opp under er godkjenning av 59 
dagsorden, protokoller, og dagsorden for neste møte. 60 
 61 
Arbeidsutvalget har i denne perioden lagt opp til at noen komplekse saker har blitt behandlet over 62 
flere møter. 63 

Fylkesstyret har i perioden avholdt 21 møter. I tillegg til faste saker som konstituering, godkjenning 64 

av protokoller, den politiske situasjonen, status på arbeids- og organisasjonsplanen og eventuelt har 65 

følgende saker blitt behandlet: 66 

FS 5/2017   Kort presentasjonsrunde (Orienteringssak) 67 
Dato: 13.03.2017  Møteplan (Vedtakssak) 68 

Årshjul (Orienteringssak) 69 
Fylkesstyrets forretningsorden (Vedtakssak) 70 
Prosess for ansettelse av valgkampsekretær 71 

 72 
FS 6/ 2017   Valgkampen (Vedtakssak) 73 
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Dato: 23.03.2017  Valg og mandat for valgkampgruppen og avklaring av fylkesstyrets rolle i 74 
valgkampen.  75 
Arbeidsformer i FS og Organisasjons og arbeidsplanen (Diskusjonssak) 76 
Oversendte saker fra Årsmøtet (Vedtakssak) 77 
Konstituering i FS (Vedtakssak) 78 
Kampanjeuken 27. mars til 3. april (Diskusjonssak) 79 

 80 
FS 7/ 2017   Den politiske situasjonen: Valgkampen (Vedtakssak) 81 
Dato: 06.04.2017  Arbeidsformer i FS og Organisasjons og arbeidsplanen (2. gang: Vedtak) 82 

Uttalelse: Nei til 3. rullebane på Gardermoen 83 
Uttalelse: Festningen til folket – oversendt til RS? 84 
Fylkesstyres innspill til budsjettet 2018 85 
1. mai: Vedtak av paroler og status på festen etter toget 86 
Grupper og nettverk 87 
Status på skolering  88 

 89 
FS 8/ 2017   Valgkampen (Diskusjonssak)  90 

Dato: 20.04.2017  Valgkampseminar og fest (Diskusjonssak) 91 
Innstillinger til RS 30. mai (Vedtakssak) 92 
Kommuneplan (Diskusjonssak)  93 

 Åsmund Strand Johansen innleder om kommuneplanens samfunns-94 
del og ny byutviklingsstrategi 95 

Datasikkerhet og personvern (Diskusjonssak) 96 
Uttalelser: SV for en alternativ Europa- og handelspolitikk (U11).  97 

 98 

FS 9/ 2017   Valgkampen (Diskusjonssak) 99 
Dato: 18.05.2017  Evaluering av 1. mai (Diskusjonssak) 100 

Innstillinger til RS 30. mai: Andre gang (Vedtakssak) 101 
Partibehandling av kommuneplanen (Diskusjonssak)  102 
Landsstyresaker (20.-21.5) 103 
Uttalelser 104 
 Festningen til folket 105 
 Mangelrudtunnellen 106 

 107 
FS 10/ 2017   Sommerfest / aktivistfest: Fredag 25.8 (Diskusjonssak) 108 
Dato: 08.06.2017  Sommerfestivalen (Diskusjonssak) 109 

 Plan for mobilisering 110 
Uttalelse: Festningen til folket (Vedtakssak) 111 
Uttalelse: Mangelrudtunellen (Vedtakssak) 112 
 Alna og Østensjø var invitert til å være med på dette punktet. 113 
Tillitsvalgtskolering: 14. juni (Orienteringssak) 114 

 115 

FS 11/ 2017   Forhandlinger mellom byrådspartiene 116 
Dato: 27.06.2017 Muntlig orientering fra fylkesleder 117 

Innstilling med forslag til vedtak legges frem på møtet 118 

FS 12/ 2017   Den politiske situasjonen / valgkampen (Diskusjonssak) v/ Kari E. Kaski.  119 
Dato: 10.08.2017  Avklaring av lærernorm v/ Kari Elisabeth Kaski 120 
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Forhandlinger med byrådspartiene v/ Sunniva Holmås Eidsvoll 121 
(Orienteringssak) 122 
Evaluering av tillitsvalgtkonferansen 14.6  123 
 124 

FS 13/ 2017    Den politiske situasjonen / forhandlinger med byrådspartiene (Diskusjonssak) 125 
Dato: 17.08.2017  Regnskap 1. halvår  126 
 127 
FS 14/ 2017   Valgkampen 128 
Dato: 24.08.2017  Forhandlinger mellom byrådspartiene 129 

FS 15/ 2017   Budsjett 2018 v/ Sunniva Eidsvoll (Vedtakssak) 130 

Dato: 07.09.2017  Den politiske situasjonen/Valgkamp 131 
Valgboden 132 

 133 
FS 16/ 2017   Den politiske situasjonen 134 
Dato: 19.09.2017  Landsstyresaker 135 

Første runde på programkomité 136 
Tilslutning til demo mot æresdrap 137 
 138 

FS 17/ 2017   Den politiske situasjonen: Rapport fra LS og Oslobudsjettet 139 
Dato: 28.09   Representantskapet 17.10: Programkomité (vedtakssak) 140 

Representantskapet 17.10: Evaluering av valgkampen (diskusjonssak) 141 
Eventuelt: Forespørsel om tilslutning til Jentefrontens markering av den 142 
Internasjonale Jentedagen 11. oktober kl. 17 foran Stortinget 143 
 144 

FS 18/ 2017   Valgkamprapporten (diskusjonssak) 145 
Dato: 12.10   Uttalelse: Kvoteflyktninger (vedtakssak) 146 

Uttalelse: Likelønn og frontfagsmodellen til behandling i RS 5.12 147 
(diskusjonssak) 148 
Rapportering av valgkampbidrag (orienteringssak) 149 
Eventuelt 150 

 Et medlem som vil bytte lag 151 

 Statsbudsjettet 152 
   153 
FS 19/ 2017   Uttalelse: Kvoteflyktninger 2. gang (vedtakssak) 154 
Dato: 02.11  Uttalelse: Likelønn og frontfagsmodellen til behandling i RS 5.12 155 

(førstegangsbehandling i FS)  156 
Status på arbeidsplanen 157 
Arbeidsgrupper til programarbeidet   158 
Landsstyresaker 10.-11.11 159 
Tema for uttalelser på årsmøtet. Saken ble utsatt. 160 
Eventuelt 161 
 Oppfølging av RS: Møte om forsvarspolitikk/atomvåpen og mobilisering 162 

til fredsprisen. 163 
 Møte om rusmeldingen 28.11 og Live podcast med Lahlum og Lysbakken 164 

30.11 165 
 FS på organisasjonskonferansen  166 

 167 
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FS 20/ 2017   Den politiske situasjonen (Diskusjonssak) 168 
Dato: 23.11   Innstillinger til RS:  169 

 Uttalelse oversendt fra ÅM: Likelønn og frontfagsmodellen (Vedtakssak) 170 
 Valgkomite (Vedtakssak) 171 
 Valgkamprapport (Vedtakssak) 172 
 Uttalelse fremmet av Grünerløkka SV (Vedtakssak) 173 
Hvem skal ha beslutningsmyndighet ved oppnevning eller utskiftning av 174 
byråder eller byrådssekretærer?  175 
Aksjonsuke i forbindelse med fredsprisen (diskusjonssak) 176 
Tema for uttalelser på årsmøtet (diskusjonssak) 177 
Gjenringingsdugnad (diskusjonssak) 178 
Regnskapsrapport (diskusjonssak) 179 
Møteplan frem til ÅM 2019 (Vedtakssak) 180 
Eventuelt (Diskusjonssak) 181 
 Tilslutning til demonstrasjon mot Libysk slavehandel 182 
 Julebordet 183 

 184 

FS 21/ 2017   Skoleringsplan for våren 2018 185 
Dato: 14.12   Prosess for valg av nominasjonskomiteen. 186 

Lokallagenes tilstand 187 
Hvem tar gjenvalg til Fylkesstyret 188 

 189 
FS 01/ 2018   Den politiske situasjonen 190 
Dato: 11.01   Landsstyresaker  191 

Delegering av oppgaver frem mot årsmøtet 192 
Prosess for valg av nominasjonskomiteen 193 
Oversikt over lokallagsårsmøter: Hvem drar hvor? 194 
Orienteringer 195 
 196 

FS 02/ 2018   Den politiske situasjonen / Orienteringer 197 
Dato: 25.01   Uttalelse fremmet av Grünerløkka SV 198 

Nummerert brev nr. 4 fra revisor 199 
Årsmøtesaker: Førstegangsbehandling: 200 
Forretningsorden, Dagsorden og konstituering 201 
Arbeids og organisasjonsplan 202 
Budsjett 203 
Politisk plan for byrådet 204 
Fylkesstyrets beretning: Politisk oppsummering 205 
Vedtekter 206 
Regnskap 207 
Valg av nominasjonskomite (dersom det har kommet noen avklaringer) 208 
 209 

FS 03/ 2018   Dagsorden / kjøreplan og konstituering (2. gang) 210 
Dato: 01.02   Arbeids og organisasjonsplan (2. gang) 211 

Budsjett (2. gang) 212 
Politisk plan for byrådet (2. gang) 213 
Regnskap (1. gang) 214 
Valg av nominasjonskomite (2. gang) 215 
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Status på hovedsaker og innledere 216 
 217 

FS 04/ 2018    Sak 1. Konstituering og Forretningsorden 218 
Dato: 15.02   Sak 2. Uttalelser 219 

Sak 2. Fylkesstyrets bestilte uttalelser 220 
Sak 3. Fylkesstyrets beretning (2. gang) 221 
Sak 6. Regnskap (2. gang) 222 
Sak 7. Politisk plan for byrådet (2. gang) 223 
Diverse praktiske oppgaver og orienteringer 224 
Ny på årsmøte: Onsdag 28.2 kl. 18:00 225 
Fanesaken 226 

 227 

Liste over uttalelser vedtatt av Fylkesstyret (Se hele uttalelser i kap 8.) 228 

 Solidaritet med rohingya-befolkningen i Myanmar (23.03 2017) 229 
 Nei til 3. rullebane på Gardermoen (06.04 2017) 230 
 Festningen til folket (08.06.2017) 231 
 Ja til E6 i lokk og tunnel - nei til økt veikapasitet (08.06.2017) 232 
 Oslo SV krever en økning i antall kvoteflyktninger (02.11 2017) 233 
 Folk i Oslo fortjener ren luft (25.01 2018) 234 

Fylkesstyrets arbeidsutvalg 235 

Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder), Hanne Lyssand 236 

(nestleder) og Carl Morten Amundsen (nestleder). Arbeidsutvalget har møttes hver uke på Rådhuset. 237 

Arbeidsutvalgets oppgaver er knyttet til den daglige driften av fylkeslaget, inkludert 238 

arbeidsgiveransvaret for fylkeslagets ansatte, økonomiske disposisjoner, saksforberedelser for 239 

fylkesstyret, effektuering av vedtak og hastesaker.  240 

Partikontorets sammensetting 241 

Partikontoret til Oslo SV har i perioden hatt én fast fulltids stilling som fylkessekretær og politisk 242 

rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver i 20 % stilling. I valgkampen hadde vi en valgkampsekretær i 243 

full stilling fra 01.06.2017-01.12.2017. I tillegg ble førstekandidatene frikjøpt i fire måneder fra 244 

15.06.2017-15.10.2017. Vi hadde også en valbodansvarlig ansatt i en mnd fra 10.08.2017-12.09.2017. 245 

Lokallagene 246 

I perioden har Oslo SV hatt 15 geografisk baserte lokallag som følger bydelsgrensene og ett 247 

utdanningslag ved studiestedene i Oslo: Oslo SVs studentlag.  248 

Tabell 1: Oslo SVs lokallag med medlemstall og lokallagsleder per 31.12.2017 249 

Lokallag Lokallagsleder Medlemstall 

Alna SV Susana Mercedes Kværndal 
79 

Bjerke SV Bjarne Kristoffersen  
77 

Frogner SV Karin Harnæs Hoel 
170 

Gamle Oslo SV Jorid Martinsen 
388 
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Grorud SV Tale Pleym 
56 

Grünerløkka SV Arild Sverstad Haug  
349 

Nordre Aker SV Arnodd Håpnes 
173 

Nordstrand SV Tedd Urnes  
103 

Oslo SVs studentlag Guro Aasaaren 
21 

Sagene SV Hege Sande Knarvik 
265 

St. Hanshaugen SV Celestina da Silva  
197 

Stovner SV Tore Ludt  
42 

Søndre Nordstrand SV Erlend Tynning Larsen  
123 

Ullern SV Marie Rasmussen 
63 

Vestre Aker SV Bent Fjelddalen 
103 

Østensjø SV Susana Escobar Delgado  
175 

 250 

Fylkesstyrets møter med lokallagene 251 

Fylkesstyret og representanter for lokallagene har de siste årene møttes jevnlig til gjensidig 252 

informasjon og mer uformelle diskusjoner om politiske og organisatoriske saker. Det er avholdt tre 253 

fysiske møter mellom lokallagslederne og fylkesstyret og et telefonmøte i perioden. Følgende saker 254 

har blitt behandlet: 255 

LL 01/2018  Telefonmøte om valgkampen 256 
Dato: 20.04  Innledning ved Kari Elisabeth Kaski 257 

LL 02/2018   Valgkampen - Hvor står vi politisk og organisatorisk. 258 
Dato: 08.06   Innledning ved Audun Herning og Kari Elisabeth Kaski 259 

Prøvevalgkamp 19.6-2.7 260 
Lokale valgkampplaner 261 
Orientering status på rekruttering av frivillige 262 
Eventuelt 263 
Tillitsvalgtskolering 264 
Sommerfestival 265 

 266 
LL 03/2017   Den politiske situasjonen: Valgkampen 267 
Dato: 17.08   Lokallagsrunden  268 

Gatefesten 19.8  269 
Viktige datoer og arrangement fremover 270 
Status på rekruttering til ringekorpset  271 

 272 
LL 04/2017   Den lokale valgkampen 273 
Dato: 02.11   Organisasjonskonferansen 25.-26.11 274 

Møte mellom lokallagene og stortingsgruppa 275 
 276 
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Representantskapet 277 

Periodens sammensetting av representantskapet er gitt i tabell 2.  278 

Tabell: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap 279 

Alna 3 

Bjerke 3 

Frogner 5 

Gamle Oslo 12 

Grorud 2 

Grünerløkka 11 

Nordre Aker 6 

Nordstrand 4 

Studentlag 2 

Sagene 8 

St. Hanshaugen 6 

Stovner 2 

Søndre Nordstrand 4 

Ullern 2 

Vestre Aker 4 

Østensjø 6 

Totalt 80 

 280 

I tillegg har tre representanter fra fylkesstyret, tre representanter fra bystyregruppa og fire 281 
representanter fra Oslo SU fulle rettigheter. 282 
 283 
Representantskapet har i perioden avholdt fire møter i perioden. Følgende saker har blitt behandlet: 284 

RS 2/2017   Spørrehalvtime (Orienteringssak) 285 

Dato: 30.05  Valgkampen (Diskusjonssak) 286 

Oslomodellen (Orienteringssak) 287 

Uttalelse: Storbylegevakt og lokalsykehus på Aker (Vedtakssak) 288 

Uttalelse: Områdesatsning i Søndre Nordstrand (Vedtakssak) 289 

RS 3/2017   Budsjettforhandlinger 290 
Dato: 25.09 291 
 292 
RS 4/2017    Spørrehalvtime (Orienteringssak) 293 
Dato: 17.10   Valgkampen (Diskusjonssak) 294 

Arbeidsprogram 2019-23 (Vedtakssak) 295 
Eventuelt: Møter i forbindelse med fredsprisutdelingen 296 

 297 
RS 5/2017   Appell ved Kristin Obrestad, ICAN 298 
Dato: 05.12   Spørrehalvtime (Orienteringssak) 299 

Uttalelse oversendt fra Årsmøtet 2017. (Vedtakssak) 300 
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Uttalelse fremmet av Grünerløkka SV. (Vedtakssak)  301 

Valgkamprapporten (Vedtakssak) 302 

Valgkomité 303 

Liste over uttalelser vedtatt av Representantskapet (Se hele uttalelser i kap 8.) 304 

 Storbylegevakt og lokalsykehus på Aker (30.05.2017) 305 
 Områdesatsing i Søndre Nordstrand (30.05.2017) 306 
 Ny T-banetunnel gjennom Oslo må betjene hele Grünerløkka (05.12.2017) 307 

 308 

3. Organisatorisk 309 

Årsmøte (foregående år) ble avholdt i Hagegata 23, den 3.-4. mars 2017. Alle vedtak fra årsmøtet er 310 
tilgjengelig her: https://www.sv.no/oslo/arsmote-2017/ 311 

Medlemmer 312 

Oslo SV hadde pr 31.12.2017 2404 medlemmer, som er en økning på 454 medlemmer og 23% vekst i 313 
forhold til 2016, og det høyeste medlemstallet (i manns minne).  314 
 315 

 316 

Økonomi 317 

Inntektene fra partiskatten er et viktig bidrag til Oslo SVs økonomi. Denne valgkampen klarte vi å 318 

samle de 400 000 vi hadde satt oss som mål – takket være mange små, og et par svært rause gaver. 319 

Årsmøte hadde budsjettert med det kunne brukes 1.200 000 på valgkamp, noe som ville gitt et 320 

underskudd på 825 000. Selv om vi brukte hele valgkampbudsjettet, viser likevel resultatet et 321 

underskudd på bare 402 698. Og dette skyldes i hovedsak mer innbetalt partiskatt enn forventet, 322 

samt støtte fra Fagforbundet, SVs organisasjonsfond og en del andre mindre bidrag som vi ikke 323 

hadde budsjettert med å få inn. 324 

 325 
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Til tross for at vi dette valgåret har tært på egenkapitalen, har fylkeslaget fremdeles en solid økonomi 326 

med 2 572 450 i egenkapital per 31.12.2017. 327 

Arrangementer 328 

For å ta godt imot de nye medlemmene som hadde strømmet til i løpet av valgkampen arrangerte 329 

Oslo SV et åpent medlemsmøte med partilederen på Kulturhuset 30.11. Temaet var en av 330 

hovedsakene i valgkampen; Forskjells-Oslo, og hvordan vi sammen skal løse de problemene vi står 331 

overfor i den delte byen. Foruten Audun Lysbakken besto panelet av Inga Marte Thorkildsen – på det 332 

tidspunktet byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, holmlianer Dara Goldar og 333 

stovnerungdommen, Sara El-Hasan. Ordfører Marianne Borgen var møteleder. Kulturhuset var 334 

fullstappet med over 100 oppmøtte. 335 

Alle de øvrige arrangementene Oslo SV har arrangert fra forrige årsmøte og frem til valget er 336 

beskrevet i valgkamprapporten, inkludert 8. mars og 1. mai.  337 

4. Oppfølging av organisasjons- og arbeidsplanen 338 

Oslo SV jobber for et samfunn hvor mennesker og miljø er overordnet kortsiktig, økonomisk 339 

tenkning. Gjennom å bygge en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon skal vi jobbe for 340 

mest gjennomslag for partiets politikk. I tråd med dette vedtok årsmøtet 2017 tre hovedmålsettinger 341 

for fylkeslaget fram mot 2020: 342 

Oslo SV skal  343 

A. Være en synlig og tydelig politisk aktør i politikken fram mot Stortingsvalget. 344 
B. Styrke medlemsdemokratiet gjennom å involvere medlemmene i utformingen av poli-345 

tikken, bedre kunnskapen om partiets politikk og sørge for kommunikasjon mellom 346 
ulike nivå i organisasjonen. 347 

C. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i. 348 
 349 

Her følger en evaluering av hvordan fylkeslaget har fulgt opp prioriteringene i arbeidsplanen.  350 

A. En tydelig og synlig politisk aktør 351 

Stortingsvalget 352 

Oslo SV nådde målet om å få inn to stortingsrepresentanter fra Oslo.  353 

Hovedsaker for valgkampen 2017 ble vedtatt i valgkampstrategien på årsmøtet og var 354 

retningsgivende for all organisatorisk aktivitet i fylkeslaget. 355 

Valgkampgruppen satte i gang sitt arbeid umiddelbart etter årsmøtet. Den ble ledet av 356 

førstekandidat Kari Elisabeth Kaski fra det øyeblikket hun gikk av som partisekretær på Landsmøtet. 357 

Oslo SV var sterkt involvert i diskusjonen om SVs sentrale valgkampstrategi i tiden fram mot 358 

Landsmøtet. Og Kaski’s overgang fra sentralt ansatt partisekretær til valgkampleder i Oslo bidro til at 359 

fylkeslagets strategi var godt samkjørt med den sentrale strategien.  360 

https://www.facebook.com/dara.goldar
https://www.facebook.com/sara.sy.9
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Det vises før øvrig til Valgkamprapporten for Stortingsvalget 2017, vedtatt av representantskapet 361 

05.12. 2017 for en utførlig beskrivelse og analyse av Oslo SVs valgkamp. Du finner hele rapporten 362 

her: https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Valgkamprapporten-2017.pdf 363 

Kommunevalgkamp 2019 364 

Representantskapet har startet forberedelsene til kommunevalget 2019 og lagt til rette for en åpen 365 

og inkluderende arbeidsprogramprosess i Oslo fram mot valget. På desembermøtet ble det valgt en 366 

programkomite på ti personer – med hver sine kompetanseområder – som alle skal holde kontakt og 367 

delta i dialogen i de politiske arbeidsgruppene. Dette arbeidet involverer til sammen nesten 140 368 

mennesker. Dertil kommer de åpen møtene og lokallagenes høringsarbeid til høsten. 369 

Medieomtale i 2017 370 

Valgåret 2017 var et godt år for mediesynligheten til Oslo SV. I snitt har Oslo SV har 660 omtaler pr 371 

måned i 2017 (mot 436 i 2016 og 430 i 2015). Ikke overraskende var mye av omtalen konsentrert 372 

rundt valgkampen, og våre toppkandidater bidro mye til det. Men synligheten er god også resten av 373 

året. Gjennom byrådsposten på eldre, helse og sosiale tjenester, ordførervervet og aktive 374 

bystyrerepresentanter markerte SV seg sterkere i Oslo-politikken enn de foregående årene. 375 

Medieomtale Oslo SV tre siste år ifølge InterMedium: 376 

 377 

 378 
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Våre profilers medieomtale i 2017: 380 

 381 

 382 

Sosiale medier i 2017 383 

Ved utgangen av 2017 hadde facebooksiden til Oslo SV 4846 følgere. Dette var en økning fra 3866 384 

følgere ved utgangen av 2016 og 3214 følger ved utgangen av 2015. Vi har vært opptatt av å ha en 385 

aktiv side med et variert innhold av lenker, bilder, memer og video. Ved noen innlegg, spesielt i 386 

oppkjøringen til valget, brukte vi betalt spredning for å nå bredere, og for å få nye følgere. Et typisk 387 

innlegg på Oslo SV side har en rekkevidde på mellom 1.000-5.000. Men mange innlegg, særlig under 388 

valgkampen og ifm fremleggelse av Oslo-budsjettet for 2018, fikk langt større spredning. De mest 389 

vellykkede nådde opp mot 70.000. 390 

Rekkevidde for innlegg på Oslo SVs Facebook-side i 2017: 391 

 392 

 393 
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Viktigere enn siden til Oslo SV er sidene til Inga Marte Thorkildsen og Marianne Borgen. Førstnevnte 394 

har 21.800 følgere (opp fra 17.400 i oktober 2016) og har den desidert største facebooksiden blant 395 

byrådene etter byrådslederen. Til sammenlikning har Lan Marie Berg 6500 følgere. Ordfører 396 

Marianne Borgen har drøyt 8.000 følgere (opp fra 6.400 i oktober 2016). 397 

Lokallagene fra hver av de femten bydelene og studentlaget har også egne facebooksider. Her skjer 398 

det mye solid arbeid og alle sidene har hatt en økning i antall følgere det siste året. 399 

Oversikt over antall følgere på lokallagenes facebooksider: 400 

 401 

 402 

Facebook er det sosiale mediet som når bredest, men Oslo SV har også en aktiv twitterkonto med 403 

2219 følgere (opp fra 1966 følgere i fjor) og en instagramkonto med 758 følgere (opp fra 455 følgere i 404 

fjor). 405 

Oversikt over tweet-visninger pr måned: 406 
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 407 

B. Partidemokrati og politikkutvikling, skolering og internkommunikasjon 408 

Politikkutvikling 409 

Oslo SV skal ha som mål å drive systematisk politikkutvikling i alle ledd. I denne perioden har FS og RS 410 

vedtatt til sammen 9 uttalelser, og 7 av den har vært etter initiativ fra lokallag eller en av 411 

arbeidsgruppene. Det er også satt i gang et storstilt politisk verksted i alle de eksisterende gruppen, 412 

samt nye nedsatte ad hoc grupper i forbindelse med programarbeidet. Her er alle bystyrefraksjonen 413 

også koblet på. 414 

Allianser og samfunnskontakt 415 

For å styrke partiets tillit i viktige saker og øke vår sjanse for gjennomslag må vi styrke samarbeidet 416 

med våre alliansepartnere.  417 

FS har prioritert å være tilstede på LO i Oslo sine Repskap med 1-2 observatører. Vi har også jevnlige 418 

møter med Fagforbundet i Oslo. 419 

SV deltok på alle debattene vi ble invitert til i valgkampen – mange i regi av viktige alliansepartnere 420 

og miljøer vi ønsker å ha kontakt med. Vi prioriterte også å sende aktivister med debattantene for å 421 

komme i dialog med arrangørene og publikum til de viktigste arrangementene.  422 

I valgkampen arrangert vi også egne møter og frokostseminarer der vi invitert organisasjoner fra 423 

kulturlivet, miljøbevegelsen og fredsbevegelsen til oss. 424 

Toppkandidatene drev også med aktivt oppsøkende arbeid: Kari Elisabeth Kaski arrangerte to «Gi SV 425 

beskjed-møter» på temaene skole og miljø, for å lytte og ta imot innspill om hvilke saker SV bør 426 

jobbe for på Stortinget. Petter Eide hadde flere møter med kurdere, palestinere, iranere og 427 

somaliere. Marian Hussein hadde flere møter med det somaliske miljøet: Blant annet et stor 428 

valgmøte med 100 oppmøtte på Aktivitetshuset i Kolstadgata, hvor også Kari Elisabeth deltok. 429 
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På grunn av det uventede byrådsskiftet prioriterte vi ikke å bruke den årlige strategisamlingene til å 430 

legge en strategi for hvilke miljøer og organisasjoner vi ønsker tettere kontakt med. 431 

Det har ikke blitt arrangert møter med navnet rød-grønt forum med de andre rød-grønne partiene i 432 

Oslo, men vi har hatt flere felles møter for lokallag og BU-representanter i rådhuset. To om 433 

kommunebudsjettet på våren i hhv. 2016 og 2017, et eget møte om byutvikling og et om 434 

kommuneplanen. 435 

Kampanjer 436 

Oslo SV har deltatt i alle de kampanjene og aksjonsdagene partiet la opp til i 2017. Se 437 

valgkamprapporten for mer detaljer. 438 

Representantskapet  439 

Fylkeslaget har hatt som mål at representantskapet skal være et spennende, kreativt og ledende 440 

organ. Fylkesstyret har derfor valgt å løfte opp politiske saker og uttalelser av stor betydning i 441 

representantskapet, fremfor å vedta dette i styret. 442 

Det ble i år innkalt til ett ekstraordinært representantskap 25.09 for å ta stilling til en reforhandling 443 

av byrådserklæringen. SV var det eneste av byrådspartiene som behandlet dette i representantskap. 444 

Den årlige strategisamlingen 445 

Det ble avholdt en strategisamling for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa, og Oslos 446 

stortingsrepresentanter 13. januar 2018. Dette var en nyttig samling ettersom SVs hadde byttet 447 

byrådspost til Skole og oppvekst i desember, og hadde behov for å ta noen strategiske diskusjoner.  448 

Samarbeid mellom bystyregruppa, byrådet og fylkeslaget 449 

Byrådet og bystyregruppas medlemmer har deltatt på representantskapsmøtene og stilt opp som 450 

innledere på andre aktiviteter i fylkeslaget. Nå som vi sitter i posisjon, er spørretimen i 451 

representantskapet en viktig arena for å få svar på det medlemmene ikke får vite gjennom media og 452 

andre eksterne kanaler. 453 

Oslomøtet (“fredagsmøtet”) er et ukentlig treffpunkt for bystyregruppen, stortingsgruppen, byrådet, 454 

ordføreren, de ansatte og arbeidsutvalget i fylkesstyret. Dette møtet brukes til å utveksle viktig 455 

informasjon på tvers, støtte hverandre i viktige prosesser samt ta raske avklaringer og reise 456 

prinsipielle spørsmål. 457 

Kontaktordning mellom lokallagene og FS 458 

Fylkesstyret har hatt kontaktpersoner for alle lokallagene. Kontaktpersonen er bindeleddet mellom 459 

lokallagene og fylkesstyret, og skal jobbe for en god informasjonsflyt begge veier. Oppgaver 460 

kontaktpersonene har hatt dette året er å delta på lagenes stands i valgkampen, bistå i 461 

gjenringingsdugnaden og representere fylkesstyret på lagets årsmøte dersom de ikke har invitert 462 

andre spesifikke innledere. 463 

Fylkesstyret valgte å støtte særlig opp om stands i regi av Sagene SV i valgkampen, etter at 464 

lokallagstyret meldte tilbake at det var få aktivister lokalt. Det ble også satt i gang et arbeid med å 465 

rekruttere flere nye medlemmer til styret i Nordstrand SV. Dette lokallaget arrangerte årsmøte med 466 
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Kristin Halvorsen som innleder, 13. februar, og fikk valgt inn fem nye medlemmer til styret. Både 467 

Sagene og Nordstrand er valgt ut til å delta på SVs landsomfattende organisasjons og 468 

skoleringsopplegg for lokallag. 469 

Oppfølging av landsstyrets arbeid 470 

Blant medlemmene i fylkesstyret har det vært to representanter i Landsstyret denne perioden, Sun-471 
niva Holmås Eidsvoll som representerer Oslo SV og Arvinn Gadgil som er direktevalgt. Fylkesstyret 472 
har tilpasset sin møteplan slik at styret har kunnet behandle landsstyresaker i forkant av alle LS-mø-473 
tene. 474 

På denne måten har landsstyrerepresentanten, Sunniva Holmås Eidsvoll, sikret at fylkeslaget fått gi 475 
sine innspill i forkant av vedtak. De to landsstyrerepresentantene i styret har dessuten orientert om 476 
vedtak og andre debatter i etterkant av møtene.  477 

Innspillsmøter på Stortinget 478 

I februar ble alle lokallag invitert til to medlemsmøter på stortinget for å gi innspill til den nye 479 

stortingsgruppen og representanter fra SVs nye byrådsavdeling. Innledere på møtene var Kari 480 

Elisabeth Kaski, Petter Eide, Anna Tresse og Tarjei Helland. Totalt 80 medlemmer deltok på disse 481 

kveldene. 482 

Internkommunikasjon 483 

Medlemsbrev på e-post er en viktig kommunikasjonskanal for Oslo SV til medlemmene, og brevene 484 

leses av mange. Det ble sendt ut totalt 38 nyhetsbrev i 2017 med en snittåpningsprosent på nesten 485 

40%. Dette er en høy åpningsprosent, og med stadig flere medlemmer ble det også stadig flere 486 

mottakere. Listen økte fra i overkant av 1700 til 2370 navn i løpet av året. 487 

Unntaksvis kommuniserer vi også med medlemmene ved sms. Dette er en kanal som brukes mer i 488 

valgkamp enn ellers.  489 

C. Et spennende og engasjerende parti 490 

For å nå dette målet skal partiet arbeide sammen om følgende tiltak: 491 

Det sosiale fellesskapet 492 

Fylkeslaget har hatt som mål at det skal være morsomt og hyggelig å være medlem i Oslo SV. I år har 493 

det blitt lagt ned en ekstra innsats i den sosiale delen av de samlingene vi har hatt: På festen etter 1. 494 

mai-toget hadde vi jazzkonsert med eget SV-jazzband, på valgkampseminaret 6. mai hadde vi fest 495 

med politisk standup show. Takkefesten for alle valgkampaktivistene ble avholdt på Karaoke-baren 496 

Syng. De sosiale sammenkomstene etter gatefesten i Torggata og medlemsmøte for nye medlemmer 497 

på stortinget var også godt besøkt.  498 

Ettersom partiet sentralt arrangerte sommerfestival på Haraldvangen 16.-19. juni utgikk Oslo SVs 499 

sommerfest. Men Grünerløkka SV arrangerte en fest, men Kristin Halvorsen som innleder, og denne 500 

var åpen for medlemmer også fra andre lokallag. 501 
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Verving og oppfølging av nye medlemmer 502 

Oslo SV hadde som mål å øke medlemsmassen til 2100 medlemmer innen utgangen av 2017. Dette 503 

målet ble overoppfylt, med et totalt medlemstall på 2404 (31.12.17). Dette skyldes nok først og fremt 504 

at folk har meldt seg inn selv, i takt med oppadgående meningsmålinger – selv om det også har vært 505 

et større fokus på at aktivister skal verve når de står på stand. 506 

Partiet sentralt gjennomførte en vervekampanje våren 2017, men dette ble ikke fulgt opp av Oslo SV 507 

i noen særlig grad. Vi gjennomførte derimot den sedvanlige ringerunden i desember for å sikre at 508 

flere fornyer medlemskapet sitt. Dette ble gjennomført på dugnad ved fylkesstyret og de største 509 

lokallagene. 510 

Det er lokallagenes ansvar å kontakte nye medlemmer innen 1 måned etter at de meldte seg inn. 511 

Oslo SV har arrangert to Ny i SV-møter på Stortinget: 18. april og 18. oktober. Det siste møtet var så 512 

populært at vi måtte stenge påmeldingen, når kapasiteten på 120 påmeldte var nådd. Vi arrangerte 513 

også noen lynskoleringer myntet på helt ferske medlemmer i valgkampen, men her var oppmøtet og 514 

påmeldingen så lav at tilbudet ble avviklet. 515 

Skolering 516 

Fylkeslaget har ikke arrangert noen grunnskoleringsrekke dette året men samlet all skoleringen på en 517 

dag i valgkampseminaret, avholdt 6. mai fra 10:00-18:00 på Elvebakken skole. Programmet inneholdt 518 

både innledninger i alle de viktigste sakene våre, praktiske verksteder og argumentasjonstrening. 519 

Mellom 100 og 124 medlemmer deltok på dette.  520 

Det ble også arrangert to lynskoleringer i samarbeid med Akershus SV 23. mai og 6. juni. 521 

Oslo SV avholdt en tillitsvalgtsamling for alle styremedlemmer, 14. juni. Målet med denne samlingen 522 

var å inspirere hverandre og å drøfte viktige oppgaver. Den første delen av samlingen handlet om 523 

hvordan vi kan bruke valgkampen til å styrke laget og få flere aktive medlemmer. Den andre delen 524 

inneholdt parallelle spor for de ulike rollene i styret. 525 

I tillegg brukte Oslo SV arenaer som BU-forum, åpne møter og lokale medlemsmøter som en del av 526 

skoleringstilbudet til medlemmene. 527 

Politiske grupper 528 

Oslo SVs ressursgrupper er et tilbud til folk som er opptatt av eller har kompetanse på et spesielt 529 

saksfelt på tvers av lokallag. Gruppene har bidratt til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og 530 

aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt og har holdt kontakt med organisasjoner og fagmiljøer 531 

innenfor sitt kompetanseområde. Miljøgruppen og kulturgruppen har vært spesielt aktive i 532 

valgkampen og arrangert store vellykkede møter og aksjoner. Miljøgruppen har blant annet ansvar 533 

for Oslo kommunes årlige miljøfestival i forbindelse med FNs klimadag 5. juni. De sto også for Oslo 534 

SVs opplegg før og etter klimamarsjen 2. september. Kulturgruppen arrangerte en full dag spekket 535 

med kulturpolitikk og konsert 23. august. Internasjonal gruppe har hatt flere åpne møter, og var 536 

særlig aktive rundt utdelingen av Nobels fredspris til ICAN. Kvinnegruppen har ansvar for å 537 

representere Oslo SV i 8. mars komiteen. De arrangerte også et pølse og plakatverksted i Kantinen til 538 

partikontoret i forkant av toget med over 100 deltakere. Alderspolitisk gruppe har konsentrert 539 
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arbeidet sitt om politikkutvikling. Faglig gruppe har ikke hatt noen møter. 540 

Gruppene skal være mest mulig selvdrevet, men det må være et godt samarbeid mellom gruppene 541 

og den øvrige aktiviteten til Oslo SV slik at hele partiorganisasjonen får glede av det gruppene driver 542 

på med, og at folk som bruker krefter på politisk arbeid i gruppene opplever at dette blir videreført 543 

på andre nivåer i partiet. Nå som arbeidet med å skrive nytt kommunevalgprogram er startet opp har 544 

de politiske gruppene fått en viktig rolle å spille. 545 

 

5. Vedlegg 

 
Uttalelser vedtatt av Fylkesstyret 
 
 
Uttalelse vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV, 23.03 2017 

Solidaritet med rohingya-befolkningen i Myanmar 

Den muslimske rohingya-befolkningen har i generasjoner blitt utsatt for diskriminering og overgrep 
fra majoritetsbefolkningen i Myanmar og de militære kreftene der som anser dem som ulovlige 
innvandrere fra Bangladesh. Siden oktober 2016 har overgrepene stadig tiltatt i styrke og FN 
rapporter om massedrap, voldtekter og rasering av landsbyer ovenfor de 1.1 millioner rohingyaer 
som lever under apartheid-lignende forhold i Rakhine-provinsen. Uavhengige rapporter er vanskelig 
å få tak i, da Myanmars militære har avsperret all adgang til området. 

Norge gjør allerede en innsats gjennom diplomatisk arbeid overfor myndighetene i Naypyidaw og 
gjennom støtte til humanitært arbeide blant flyktningene som tar seg over til nabolandene. 

Allikevel så ser vi nå at volden tiltar i styrke. Oslo SV vil derfor: 

 At norsk UD skal jobbe internasjonalt med å øke presset mot Myanmars myndigheter. 
 At Norges støtte til humanitært arbeide for flyktninger fra konflikten skal øke i omfang. 

 

Uttalelse vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV, 06.04 2017 

Nei til 3. rullebane på Gardermoen 

Flytrafikken i Norge må ned og investeringene i kollektivtrafikk og jernbane må opp. Oslo SV krever 
derfor at Stortinget fatter vedtak mot en 3. rullebane på Gardermoen. 
 
Nordmenn flyr stadig mer og lengre, siden Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet i 1998 har årlig 
passasjerantall økt fra i underkant av 14 millioner til rundt 25 millioner i fjor. Det var med bakgrunn i 
den store passasjerveksten at det i 2007 ble besluttet å bygge ut terminalen med en ekstra pir. Før 
den offisielle åpningen mars 2017 er det brukt rundt 14 milliarder kroner på utbyggingen som vil 
kunne øke kapasiteten til 90 flyvninger i timen. Avinor ønsker at Gardermoen skal styrke sin rolle som 
internasjonal knutepunkt, noe som gjør at kapasiteten allerede i 2025-2030 ikke vil være stor nok til å 
imøtekomme Avinors prognoser for passasjervekst. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naypyidaw
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Avinor ønsker å nå også å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, med henvisning til prognoser 
om fortsatt trafikkvekst. Flytrafikken står i dag for til sammen 5 % av de norske klimagassutslippene 
hvor 2,4 % er innenriksutslipp som er omfattet av Kyotoprotokollen. Fortsatt vekst med tilhørende 
økning i klimagassutslipp vil være stikk i strid med Paris- avtalen. I tillegg vil en 3. rullebane innebære 
mer støy og ødelegge store arealer med god matjord. I stedet for å legge opp til stadig økende 
flytrafikk må vi heller satse på tog, med lyntog både mellom store norske byer og til utlandet. Noen 
av Europas mest trafikkerte ruter er Oslo- Bergen og Oslo- Trondheim, så her er det gode muligheter 
for klimagevinst. Avinor er et statseid aksjeselskap og staten må kunne legge premissene for hva som 
skal være Avinors målsetninger. I den gjeldende planen for virksomheten er passasjervekst spesielt til 
utlandet satt som et mål, med fokus på interkontinentale ruter. Avinor ønsker altså å legge til rette 
for videre trafikkutvikling mot utlandet. Oslo SV mener at prognosene for passasjervekst basert på 
disse målene ikke kan godtas uten at alternative, miljøvennlige transportmidler også tas med i 
betraktningen.  
 
Avinor er et selvfinansiert selskap hvor rundt halvparten av driftsinntektene kommer fra 
kommersielle aktiviteter, denne andelen har økt de senere år og denne økningen er forventet å 
fortsette. Den planlagte finansieringen av utbyggingen er dermed avhengig av indirekte subsidiering 
gjennom ordningen med taxfree-handel. Oslo SV mener at fellesskapets penger i stedet må gå til 
investering i jernbane og kollektivtrafikk i de store byene. 
 
Alle partiene i Oslo bystyre, unntatt H og FrP, har heldigvis gått mot en 3. rullebane. Det er viktig at 
dette også blir standpunktet når Stortinget skal behandle Nasjonal Transportplan. Oslo SV utfordrer 
partiene bak bystyrets flertallsvedtak, og spesielt Oslo Ap, til å sikre vedtak mot bygging av en 3. 
rullebane. 
 

Vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV 08.06.2017 
Festningen til folket 

Oslo SV og vårt byråd vil ha mer byliv i Oslo sentrum. I dag er Akershus festning, Oslos egentlige 
gamleby, et militært område med lite folkeliv. I løpet av de neste årene bør festningen gradvis 
åpnes for folk og utvikles som en ny bydel med handel, kultur og folkeliv. 

En av de rikeste og mest spennende delene av byen vår er i dag et operativt forsvarsanlegg som det 
ikke finnes noen militær begrunnelse for å opprettholde i Oslo sentrum. Inntil 2023 huser festningen 
også Statsministerens kontor. På sikt bør også flere militære institusjoner, først og fremst 
Forsvarsledelsen og Forsvarshøyskolen, flyttes til andre deler av Oslo. Akershus festning bør utvikles 
som Oslos nye bydel: Festningsbyen. 

Viktig og spennende byutvikling er allerede underveis i områdene rundt, både i Kvadraturen og på 
Vippetangen. I Festningsbyen vil man kunne utvikle en historisk gamleby lik det man kjenner fra 
mange europeiske storbyer. Her er plass til kafeer, butikker, gallerier, og barnehager. 

I andre deler av Oslo kan Forsvaret få tidsriktige og funksjonelle kontorer til de operative 
institusjonene. I for eksempel Groruddalen eller Oslo sør vil dette kunne gi et positivt tilskudd til 
bydelen. Samtidig vil økt byliv i Festningsbyen kunne gi flere besøkende og mer oppmerksomhet om 
de historiske museene og festningens rike militære historie.   

En utvikling av Festningsbyen vil kreve svært strenge og gjennomtenkte reguleringsbestemmelser. 
Stat og kommune vil måtte jobbe tett sammen etter omforente mål. 
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Å gi Akershus festning til byen og folket er en av de mest spennende byutviklingsmulighetene som 
fins i Oslo. Det er Staten, gjennom Forsvarsbygg, som sitter på nøkkelen til å muliggjøre 
Festningsbyen. Oslo SV vil jobbe for at byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et 
langsiktig og gradvis arbeid for økt byliv i Akershus festning. På sikt bør ambisjonen være 
fraflytting av de operative, militære institusjonene. 

Vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV 08.06.2017 

Ja til E6 i lokk og tunnel - nei til økt veikapasitet  

Oslo SV ønsker at dagens E6 gjennom bydel Østensjø legges i lokk og tunnel. Formålet med 
prosjektet må være å fjerne problemene med trafikk, støy og forurensing fra dagens E6. Men Oslo 
SV aksepterer ikke et prosjekt som øker trafikkbelastningen i andre områder eller som legger til 
rette for økt veitrafikk i Oslo. 
Manglerudprosjektet er en del av Oslopakke 3 og skal avlaste trafikk, støy og forurensing fra dagens 
E6 i området Abildsø, Manglerud og Ryen. Som tiltak planlegges en tunnel fra Abildsø og til området 
ved Bryn. Oslo SV mener det er en forutsetning at en slik tunnel ikke skal legge til rette for økt 
kapasitet på bil- og varetransport, men skal være et miljøtiltak for å frigjøre store områder fra støy og 
forurensing på Østensjø.  

Statens Vegvesen har fremmet et forslag til tunnel som legger opp til en svært dårlig løsning. En bred 
motorvei langs Smallvollveien vil gi økt støy for mange beboere på Tveita, samt ødelegge naturen 
langs deler av Alnaelva. Den vil gi økt trafikkbelastning i allerede belastede områder, og prosjektet vil 
kunne bli svært kostbart. Oslo SV mener at det ikke er aktuelt at løsninger som skal redusere støy og 
forurensing i ett område, forskyves til andre områder, uansett hvilken løsning som velges. 

Oslo SV kan på ingen måte akseptere planer som går på tvers av nasjonal transportplan og som 
medfører kapasitetsøkning i bil- og varetransport. Vi kan heller ikke godta at områder regulert til 
bolig og rekreasjonsformål skal vike på bekostning av ny motorvei i et område som er mest belastet 
med biltrafikk, støy og forurensing i hele Oslo. Groruddalssatsingen er vedtatt videreført, og planene 
for Groruddalen tilsier at tunnel og lokk over eksisterende motorvei skal være tiltak for å bedre 
forurensing, trafikk og støy, ikke det motsatte. Dette må følges opp av Oslo kommune og Statens 
Vegvesen. 

  

Oslo SV mener: 

 Som et miljøtiltak, må E6 gjennom Bydel Østensjø/ Manglerud legges i lokk og tunnel. 
 Løsningen som velges for Manglerudtunnelen skal ikke gi dårligere lokalmiljø andre steder. 
 Statens Vegvesens nåværende forslag til Manglerudtunnel må forkastes, fordi det øker tra-

fikkbelastningen andre steder, gir økt veikapasitet og er for kostbart. 
 Det er uakseptabelt å øke den fysiske veikapasiteten på E6 inn mot, eller i Oslo. 
 Statens Vegvesen må snarest utrede et alternativ til Manglerudprosjektet som tar utgangs-

punkt i 20% redusert biltrafikk i Oslo sammenlignet med 2016.  
 

Vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV 02.11 2017 

Oslo SV krever en økning i antall kvoteflyktninger 
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Verden er inne i den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. Stadig flere mennesker er 

på flukt fra krig og konflikt. Belastningen på nærområder som Tyrkia og Libanon er enorm. I Italia 

og Hellas er asylsystemene overbelastet og i ferd med å kollapse. De fem første mnd av 2017 har 

rundt 60 000 flyktninger ankommet bare i Italia, en økning på 26 % i forhold til 2016. 

Til tross for at behovet for en global ansvarsdeling aldri har vært større, har Norge de laveste 

ankomsttallene på over 25 år. Oslo SV krever at Norge tar sin del av ansvaret og følger FNs 

høykommissær for flyktningers anmodning om å ta imot flere kvoteflyktninger. 

Tirsdag 26. september gikk Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd 

Barna og sju andre hjelpeorganisasjoner sammen om tre felles krav til neste års statsbudsjett: 

 Økt støtte til nærområdene i bistandsbudsjettet. 

 At Norge tar imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år. 

 At kostnader til flyktninger i Norge holdes utenfor bistandsbudsjettet. 

Hjelpeorganisasjonene viser til at Norge i år vil ta imot 3.129 kvoteflyktninger, pluss 1.252 

relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia. 

Det er en skam at Norge er blant de landene i Europa som har hatt størst nedgang i antall asylsøkere i 

2016 og 2017. Oslo SV støtter derfor opp om kravet fra organisasjonene og mener at 5.000 

kvoteflyktninger representerer en meget moderat økning av antall flyktninger vi forplikter oss til å gi 

beskyttelse i Norge. 

UNHCR slår fast at det ved utgangen av 2016 var hele 65,6 millioner mennesker på flukt i 

verden. Oslo SV forventer at regjeringen viser ansvar for denne situasjonen i det kommende 

statsbudsjett for 2018. 

 

Vedtatt av Fylkesstyret i Oslo SV 25.02 2018 

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. 
 
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. 
Skipstrafikk og anleggsmaskiner er andre viktige forurensningskilder. 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 rushtidsavgift, miljødifferensiering og lavutslippssoner. Det er viktig at 
kravene ikke både reduserer klimagassutslipp og luftforurensing.  
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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. 

 

 

Uttalelser vedtatt av Representantskapet 
 
Vedtatt av RS 30.05 2017 
Storbylegevakt og lokalsykehus på Aker 

Oslo SV mener at det viktigste målet i sykehuspolitikken er et trygt og godt sykehustilbud til alle som 
bor i Oslo. Det viktigste som må på plass er en ny storbylegevakt og et nytt lokalsykehus på Aker. 
Sykehuskapasiteten for Oslos befolkning er under sterkt press, og beregninger viser at A-hus vil ha 
nådd sin fulle kapasitet innen 2030. Det haster dermed med å gjenoppbygge et lokalsykehus på Aker. 
Befolkningsutviklingen i byen tilsier videre at det bør planlegges et nytt lokalsykehus sør/øst i Oslo. 

Helse Sør-Øst har planer om å omstrukturere sykehustilbudet i Oslo. Region- og 
lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler skal legges til Gaustad. Radiumhospitalet og Regional 
sikkerhetsavdeling skal få nye bygg, og det skal bygges et nytt lokalsykehus for Groruddalsbydelene 
på Aker-tomta. Planene innebærer at Ullevål sykehus på sikt legges ned, og at funksjonene flyttes til 
Gaustad og Aker. I tillegg samarbeider Oslo kommune og Helse Sør-Øst om en sårt tiltrengt 
storbylegevakt på Aker. 

Oslo SV er urolig for at nedlegging og flytting av Ullevål sykehus vil kunne ha negative konsekvenser 
for utviklingen av medisinske fagmiljøer i verdensklasse. Ullevål sykehus har spesialistfunksjoner i 
nye, funksjonelle anlegg og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler i Oslo. Helse Sør-Øst har ikke 
redegjort nærmere for medisinske og driftsmessige konsekvenser av å flytte disse fagmiljøene. 
Belastningen på Rikshospitalet ved en slik overføring av nye krevende akuttmedisinske 
ansvarsområder er heller ikke synliggjort. Oslo SV vil ha en grundig vurdering av sårbarheten ved 
samling av mange flere vitale sykehusfunksjoner på et så lite område som Gaustad. 

Det er viktig at Oslo kommune fortsetter å engasjere seg i disse prosessene, og bruker myndigheten 
sin til å sikre innbyggernes behov. En så stor prosess binder opp ressurser. Forsinkelser kan føre til at 
spesialistfunksjoner ved Rikshospitalet og Ullevål flyttes ut av Oslo. Oslo SV er bekymret for 
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finansieringen av de foreliggende planene. Det er snakk om svært omfattende prosjekter, og det 
foreligger ennå ikke en helhetlig finansieringsplan. Oslo SV mener at Stortinget bør instruere Helse 
Sør-Øst om å gi finansiering av lokalsykehuset på Aker høyeste prioritet og at dette bygges ut først. I 
tillegg mener Oslo SV at Oslo kommune må bruke reguleringsmyndigheten og forhandlingsposisjonen 
sin overfor Helse Sør-Øst for å sikre at planleggingen og byggingen av lokalsykehuset på Aker får 
første prioritet. Gjennom rekkefølgebestemmelser kan Aker komme før andre delutbygginger. Videre 
mener Oslo SV at Ullevål sykehus bør opprettholdes som det framragende akuttmedisinske tilbud det 
er til Oslos befolkning. 

Oslo SV er glad for at den nåværende planen for Gaustad er betydelig nedskalert fra tidligere planer. 
Oslo kommune må håndheve reguleringsmyndigheten ved å ta helhetlig grep og ikke overlate til 
utbygger å legge premissene for planarbeidet. De trafikale konsekvensene av utbyggingsforslaget på 
Gaustad har likevel ikke vært belyst tilstrekkelig. I tillegg til økt biltrafikk på Ring 3, vil det også gi 
ringvirkninger i mange tilstøtende veier i Vestre og Nordre Aker. Det må bygges ut T-bane og 
veinettet må bygges om, bl.a. med utbygging av Frognerseterbanen til 6-vogns tog opp til Gaustad 
stasjon. 

Oslo SV mener at det er for tidlig å vurdere alternativ bruk av frigjorte tomtearealer på Ullevål og vil 
avvente konkrete finansieringsplaner før slike drøftinger eventuelt kan starte. 

Samtidig vil Oslo SV poengtere at det er betydelige usikkerheter knyttet til drifts- og 
kvalitetsfordelene ved store helseenheter. Å sikre gode og trygge lokalsykehusfunksjoner for Oslos 
innbyggere må være hovedprioriteten for Oslo kommune i det videre samarbeidet med Helse Sør-
Øst. 

Oslo SV vil at: 

 Stortinget instruerer Helse Sør-Øst til å gi finansiering av lokalsykehuset på Aker høyeste 
prioritet og at investeringsplaner med rekkefølgebestemmelser for prosjektene framlegges.  

 Oslo kommune bruker sin forhandlingsposisjon og reguleringsmyndighet for å sikre at fram-
driften på bygging av lokalsykehuset på Aker blir første prioritet. 

 Frognerseterbanen bygges ut slik at det kan kjøres 6-vogners tog til Gaustad, og at gangtra-
seen mellom Gaustad stasjon og Rikshospitalet oppgraderes. 

 Det akuttmedisinske tilbud ved Ullevål sykehus opprettholdes. 

 Trafikale konsekvenser av utbyggingen på Gaustad må utredes, og nødvendige utbyggingstil-
tak for veinett og kollektivtrafikk tas inn i rekkefølgebestemmelser i ny reguleringsplan.  

 
Vedtatt av RS 30.05 2017 
Områdesatsing i Søndre Nordstrand 

Siden 2007 har bydel Søndre Nordstrand hatt en områdesatsing kalt Oslo Sør-satsingen. Satsingen 
kom på plass på bakgrunn av et notat fra 2006 som pekte på flere områder i bydelen som trengte et 
ekstra løft. Hovedmålet med Oslo Sør-satsingen har vært å forsterke integrering og inkludering, samt 
å bedre folkehelsen og bomiljøene i Bydel Søndre Nordstrand.  

I 2015 utgjorde de kommunale midlene 12 millioner. Disse midlene gikk i hovedsak til drifts- og 
investeringstilskudd. I tillegg kom drøye 20 millioner fra staten som hovedsakelig gikk til å dekke 
gratis kjernetid i bydelens barnehager, gratis AKS ved Mortensrud skole og prosjekter for å styrke 
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folkehelsen. Andre eksempler på tiltak som har fått tilskudd gjennom de 10 årene med Oslo Sør-
satsingen er familiesenteret, sommerjobbprosjektet og opprusting av skolegårder. 

Den borgerlige regjeringen ønsker ikke å fortsette satsingen, så 2017 blir det siste året med Oslo Sør-
satsing i bydelen vår. Dette gjør at områder som trenger et ekstra løft nå mister muligheten til mange 
positive prosjekter og tiltak. Søndre Nordstrand har fremdeles utfordringer med lavinntektsfamilier 
og arbeidsledighet som igjen fører til at barn og unge vokser opp i fattigdom, uten de samme 
mulighetene til en god oppvekst som andre. Oslo SV mener derfor det er på høy tid at vi får kastet 
Høyre og FrP ut av regjeringskontorene og få en ny regjering som prioriterer kamp mot ulikheter og 
utjevning av levekår. Inntil det skjer bør byrådet sikre videreføring av områdesatsingen som gir 
Søndre Nordstrand bydel mulighet til å løfte utsatte områder i bydelen 

 

Vedtatt av RS 05.12 2017 
Ny T-banetunnel gjennom Oslo må betjene hele Grünerløkka 
 
Når det bygges ny T-banetunnel over Grünerløkka, må stasjonen legges slik den sentrale delen av 
Grünerløkka med Birkelunden, Sofienbergparken og Olaf Ryes plass betjenes, ikke bare den nederste 
delen som allerede er nærmest sentrum. 
 
Oslo SV er glad for at det bygges ny T- banetunell under Oslo, som dobler kapasiteten i T-banenettet 
og gir nye områder tilgang til T-banen gjennom å bygge nye stasjoner. Ruter har offentliggjort 
planprogrammet 2017 for ny T- banetunell gjennom Oslo, det ble sent ut på offentlig høring 2. 
oktober 2017. Ut fra Ruters planer i dette planprogrammet legger de opp til en trase med t- bane 
stopp på Majorstuen (eksisterende), Bislett (ny), St. Olavs plass (ny), Stortinget (eksisterende), 
Youngstorget (ny), Nybrua (ny), Tøyen (eksisterende), Helsfyr (eksisterende), Bryn (ny). Ut i fra 
planene som Ruterlegger opp til i dette planarbeidet vil det si at Grünerløkkas T- banestopp vi være 
Nybrua. Dette stoppet vil være nederst på Grünerløkka ved Akerselva. 
 
Oslo SV mener en slik trase ikke vil være tjenlig for de av Grünerløkkas befolkning som bor, jobber i 
det sentrale Grünerløkka, i nærheten av Birkelunden, Sofienbergparken og Olaf Ryes plass. Slik det er 
i dag er de fleste trikkene som går gjennom Grünerløkka med stopp ved Birkelunden, Olaf Ryes plass 
og Schous plass stappfulle med folk i rushtiden. Planen som nå foreligger vil dermed ikke bedre 
kapasiteten i området slik det forventes at ny T-bane vil gjøre. Et T-banestopp ved Nybrua vil heller 
ikke gjøre T-banen til inngangsport til Grünerløkka som rekreasjonsområde for resten av byens 
befolkning. Vi mener det vil være helt avgjørende at det legges opp til en T- banestasjon i de sentrale 
delene av Grünerløkka, som knytter områdene fra Birkelunden, Olaf Ryes Plass, og Sofienbergparken 
til T-banenettet, slik det ble vist til «Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012-2060» (K2012).  
 
Oslo SV: 
 
Ber bystyregruppa ta følgende punkter med i behandling av saken i Bystyret om Ny T-banetunnel 
gjennom Oslo sentrum. 
 

 Utvider planområdet slik at det kan planlegges for stopp i det sentrale Grünerløkka og opp-
ganger eksempelvis til Birkelunden, Sofienbergparken, Schous plass og Olaf Ryes plass. 

 
 Ruter må planlegge for en T-banetunnel som betjener den sentrale delen av Grünerløkka, 

med oppganger til Birkelunden, Sofienbergparken, Schous plass og Olaf Ryes plass. 


