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Sak 5.2/20 Bystyregruppas beretning 2019 1 

1. Den politiske situasjonen 2 
Når vi nå har lagt valgåret 2019 bak oss kan vi slå fast at SV nå har en sterkere innflytelse på Oslos 3 
politiske retning enn vi har hatt på et kvart århundre. Ikke bare er vi en kraft for rettferdig 4 
omfordeling og miljø i Norges hovedstad, vi har også inntatt en tydelig rolle i opposisjon til den 5 
høyrestyrte regjeringen på nasjonalt plan.  6 

SV x2 7 
Tilbake i 2015 gjorde SV et svakt valg i Oslo, men gikk likevel inn som styringsparti i byrådet for første 8 
gang på 20 år. Som minste parti i en trepartikoalisjon sammen med AP og MDG, med kun én byråd 9 
og med Rødt i en fri rolle som støtteparti, hadde SV en utfordrende fireårsperiode foran seg. Det var 10 
derfor med en viss spenning vi gikk inn i valgåret 2019 for å møte velgernes dom. Fasiten etter at 11 
året er omme er en doblet bystyregruppe, en doblet byrådsgruppe og dobbelt så mange år med SV-12 
ordfører.  13 

Før valget hadde SV 3 av 59 seter i bystyret. De rødgrønne partiene hadde 31 seter (av dem 28 til de 14 
tre byrådspartiene). Etter valget har SV 6 seter og den rødgrønne blokken er like stor. Før valget var 15 
SV det 6. største partiet i bystyret, nå er vi 4. størst. Utover det har har den parlamentariske 16 
situasjonen i bystyret endret seg ved at de store partiene, Ap og Høyre, er sterkt svekket, MDG har 17 
vokst kraftig og antall partier i bystyret har økt fra 8 til 10 partier. 18 

Profil 19 
SV er partiet mot økende forskjeller og for en grønn fremtid. Dette er en profil som treffer godt på 20 
Oslo. To tiår med sammenhengende Høyre-styre etterlot Oslo med store levekårsforskjeller og 21 
alvorlige miljøproblemer. SV har gode svar på disse problemene.  22 

SV er også barn og unges parti. Marianne Borgens brennende hjerte for barn og unges oppvekstvilkår 23 
gjennomsyrer hele hennes virke som Oslo-ordfører. I tillegg sitter vi, ved Inga Marte Thorkildsen, på 24 
byrådsposten for oppvekst og kunnskap. Dermed styrer SV skolepolitikken, barnehagene, 25 
aktivitetsskolen, barnevernet, helsestasjonene og skolehelsetjenesten. 26 

Etter valget har vi også tatt over byrådsansvaret for arbeid, sosiale tjenester og mangfold ved vår nye 27 
byråd Omar Samy Gamal, og vi har nok bystyrerepresentanter til å være representert i alle bystyrets 28 
fem utvalg (tidl. komiteer). Vi er i gang med å etablere oss tungt i byutviklingspolitiken, et område vi 29 
måtte nedprioritere i forrige bystyreperiode. Nå har vi to representanter i byutviklingsutvalget og 30 
gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll leder i tillegg storfraksjonen på byutvikling mellom de tre 31 
byrådspartiene. Dette gir oss et langt bedre utgangspunkt for å markere oss i boligpolitikken og i en 32 
rekke miljøsaker. 33 
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Utvalgte saker 34 
SV jobber med en rekke små og store saker i bystyret og i byråd med utgangspunkt i Oslo SVs 35 
program. De viktigste sakene i 2019 har vært de fire hovedkravene vedtatt av årsmøtet i 2019. Disse 36 
fire sakene utgjorde SVs hovedsaker i valgkampen i Oslo og var våre viktigste prioriteringer i 37 
forhandlingene om en ny byrådsplattform etter valget. Her er resultatet etter forhandlingene: 38 

1. Gratis AKS i hele byen. Tilbudet blir gratis for alle 1-3. klassinger i alle bydeler, samt til alle 39 
fjerdeklassingene i åtte bydeler. Videre full opptrapping i løpet av perioden skal vurderes, og 40 
AKS skal få et kvalitetsløft i samarbeid med idretten, kulturen og frivilligheten. 41 

2. Bedre og billigere kollektivtilbud. 5- og 10-minuttersavganger på alle viktige ruter i 42 
rushtiden – også i ytre by – slik at færre er avhengig av bil i hverdagen. Prisen på 43 
enkeltbilletter kuttes med 20% og familierabatten utvides. 44 

3. Velferd uten profitt. Alle sykehjem skal tilbake i kommunal eller ideell regi innen utgangen 45 
av 2023. Kommunen skal bygge flere barnehager i kommunal og ideell regi, og styrke det 46 
kommunale barnevernet samtidig som det kommersielle fases ut.  47 

4. En helt ny boligpolitikk. 1000 nye boliger i en ny tredje boligsektor. I tillegg skal byrådet 48 
bygge nye kommunale boliger over hele byen, åpne for lengre kontrakter for barnefamilier, 49 
og gjennomføre forsøk med leie-til-eie. Byrådet har også som mål å avskaffe gjengs leie. 50 

Veien videre 51 
Som byrådsparti forvalter SV et svært viktig verktøy for å gjennomføre SV-politikk byens befolkning, 52 
nemlig byrådsplattformen. SV har sammen med MDG og Ap styrt byen i fire år på en omfattende og 53 
ambisiøs byrådserklæring som ble fremforhandlet og signert i 2015. Erklæringen var nøkkelen til SVs 54 
store politiske seire og gjennomslag i fireårsperioden frem mot valget i fjor. Da Aftenposten gjorde 55 
en grundig og uavhengig gjennomgang av løftene konkluderte de med at 84 av løftene ble helt eller 56 
delvis innfridd, 28 ikke innfridd og 7 uavklart. På feltet oppvekst og kunnskap der SV hadde 57 
byrådsansvaret ble 17 av 19 løfter innfridd. 58 

Ettersom byrådsplattformen er det viktigste styringsverktøyet til et flerpartibyråd, og det partiene 59 
blir målt på i etterkant, har arbeidet med å forhandle den nye byrådsplattformen for 2019-2023 hatt 60 
høyeste prioritet. I disse forhandlingene fikk SV gjennomslag for sine viktigste valgkampkrav om 61 
gratis AKS, flere kollektivavganger, velferd uten profitt og en ny boligpolitikk - i tillegg til en rekke 62 
små og store saker fra vårt politiske program. Vi er svært stolte av den nye byrådsplattformen, og 63 
kanskje den aller viktigste oppgaven til bystyregruppa og byrådene til SV de neste fire årene blir å 64 
sette denne plattformen ut i livet. 65 

2. SVs ordførers prioriteringer og aktiviteter i 2019 66 
Siden 2015 har SV hatt ordførervervet i Oslo, og Marianne Borgen var i fire år SVs eneste ordfører i 67 
hele landet. Etter valget i 2019 ble Marianne Borgen ble gjenvalgt som ordfører for fire nye år.  68 

https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/Sak-5-Hovedkrav-2.pdf
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l12wKk/slik-gikk-det-med-alle-loeftene-byraadet-kom-med-til-oslos-befolkning
https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Oslos-byra%CC%8Adserkl%C3%A6ring-2019-2023_dig-small-4.pdf
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Ordførerens rolle 69 

Ordføreren er byens fremste folkevalgte. Ordføreren er bystyrets ansikt utad og utfører 70 
representasjonsoppdrag og vertskapsforpliktelser på vegne av byen. Slike oppdrag er det mange av i 71 
en by som Oslo.  72 

I 2019 deltok ordfører Marianne Borgen på over 360 ulike arrangementer i byen. Hun var vertinne 73 
for over 150 mottakelser, seremonier, festmøter og andre tilstelninger i Oslo rådhus. Som ordfører 74 
tok hun også imot mange delegasjoner og gjester fra inn- og utland. Internasjonalt representerte 75 
ordføreren Oslo ved en rekke anledninger. Ordføreren hoIdt i tillegg 336 taler og skriftlige hilsener i 76 
2019. 77 

Politiske prioriternger 78 

2019 var året da Oslo var Europas miljøhovedstad. Et omfattende program lå til grunn for 79 
markeringen. Kommunen hadde med seg på laget over 250 organisasjoner, næringslivsaktører og 80 
andre offisielle samarbeidspartnere. Mer enn 650 arrangementer ble avholdt. Det har vært et viktig 81 
år og dette er bare starten på hvordan Oslo skal gå foran som en ledende miljøhovedstad i verden.  82 

Miljøhovedstadsåret ble tidenes grønne dugnad i Oslo. Året var også preget av et sterkt engasjement 83 
for klima og miljø fra barn og unge, både med skolestreiker og det store «klimabrølet». I 2019 ble 84 
også Oslo for første gang i historien kåret til årets mest næringsvennlige kommune av NHO. 85 

Sammen med rådgiver Lena Jensen har ordføreren i 2019 prioritert å være mye ute i byen, for å 86 
snakke med folk, møte ulike miljøer og være en aktiv «lyttepost» ute i byen. Ordføreren har mange 87 
møter med organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å treffe ordføreren. Ordføreren jobber for 88 
at Oslo skal være en raus og inkluderende by. Det er i dialogen med byens innbyggere, både barn og 89 
voksne, at vi finner de gode løsningene på hvordan vi kan utvikle det gode bylivet, som er 90 
bærekraftig og trygt. 91 

2019 har vært et aktivt år, der ordføreren har representert Oslo kommune og tatt på alvor at SVs 92 
eneste ordfører frem til valget var i Oslo, etter valget så fikk ordføreren i Oslo flere partikollegaer 93 
rundt om i landet. Det er en bevisst prioritering å være tilstede på arrangementer for barn og 94 
familier, samt å bruke mye tid på å snakke med barn og unge. Dette er en del av strategien for å 95 
tydeliggjøre SVs politikk for utjevning av levekår og fokus på barn og unges oppvekst. 96 

Greier vi å skape en by med god og trygg oppvekst for barna, skaper vi en god by å bo i for alle. 97 
Derfor jobber ordføreren for gratis AKS over hele byen, for at flere barn skal komme i barnehagen, 98 
for at alle barn skal få delta på fritidsaktiviteter oppleve mestring, trivsel og læring i skolen. 99 
Trafikksikkerhet og trygghet er også et sentralt arbeidsområde. Det er grunnleggende viktig at vi som 100 
by og hovedstad går foran når det gjelder miljø og klima og sikrer at Oslo blir en by med ren luft og 101 
mindre støy. 102 
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Ordføreren leder også alle bystyrets møter, er leder for Forretningsutvalget og Valgstyret.  I tillegg 103 
satt ordføreren i Kultur- og utdanningskomiteen, frem til valget i 2019. Etter valget sitter ordføreren i 104 
Helse- og sosialutvalget. 105 

3. Byrådsgruppas beretning for 2019 106 
SVs byrådsgruppe besto frem til og med 23. oktober kl 10.00 av av fire personer. Inga Marte 107 
Thorkildsen var byråd for oppvekst og kunnskap. Anna Tresse og Tarjei Helland utgjorde resten av 108 
politisk ledelse i avdelingen, som byrådssekretærer. 109 

Åsmund Strand Johansen var byrådssekretær for finans, i en byrådsavdeling ledet av finansbyråd 110 
Robert Steen fra Arbeiderpartiet. SVs byrådsgruppe jobbet tett og nært med bystyregruppa til SV. 111 

23. oktober kl. 10 videreførte de tre byrådspartiene samarbeidet i byråd, men for en ny periode og 112 
med en fornyet sammensetning. Det gode valgresultatet gjorde at SV fikk gjennomslag for å øke 113 
representasjon i byråd med ytterligere en byråd + en byrådssekretær. Omar Samy Gamal ble utnevnt 114 
som ny byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Åsmund Strand Johansen ble samtidig 115 
utnevnt som ny byrådssekretær i samme byrådsavdeling. I november 2019 ble Anna Tresse også 116 
utnevnt som byrådssekretær for Omar Samy Gamal frem til hun fratrådte 31.desember 2019. Oslo 117 
SVs byrådsgruppe vil gjerne takke Anna Tresse for god og arbeidsom tjeneste for partiet. Tarjei 118 
Helland fortsatte som byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen, og de ble supplert med Kristian 119 
Takvam Kindt i desember 2019. Ved utgangen av 2019 besto dermed SVs byrådsgruppe av seks 120 
personer. 121 

Politisk gjennomslag er en kontinuerlig prosess. Når et vedtak er fattet må politisk ledelse påse at 122 
politikken blir gjennomført. Listen over saker som byrådsgruppa har jobbet med inneholder derfor 123 
saker hvor vedtakene ikke bare nødvendigvis ble fattet i 2019. 124 

Byrådsgruppa til SV vil spesielt trekke frem fire saker som har preget arbeidet i 2019. 125 

1. Gjennomslag for gratis aktivitetsskole i hele byen 126 

SV har i byråd fått gjennomslag for gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen for alle 1.-klassinger i hele 127 
byen. I bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke gjelder gratistilbudet for elever på 1.-3. 128 
trinn, og i Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand får alle elever fra 1.-4. trinn nå gratis 129 
deltidsplass. Fra og med høsten 2020 vil 2. trinn over hele byen inkluderes i ordningen som da vil 130 
omfatte 20 400 barn. Samtidig er kvaliteten hevet gjennom samarbeid med kulturskole, frivillighet og 131 
idretten, og gjennom bedre samarbeid og sammenheng mellom skolen og Aktivitetsskolen. 132 

2. Ny retning i skolepolitikken 133 

I 2019 fikk SV gjennomslag for tre viktige skolepolitiske saker som er vedtatt av bystyret:  134 
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1. Ny finansieringsordning for videregående skole. Den ensidige stykkprisfinansieringa av skolen 135 
er fjernet og erstattet med en modell der hovedvekten av tildelingen følger antall klasser. 136 
Dette fører til en mer likeverdig finansiering av skolene, og gir alle skolene mer forutsigbar 137 
økonomi. Endringa er spesielt viktig for skoler med mange elver i levekårsutsatte områder.  138 

2. Med saken Motivasjon for læring gjør vi skolen mer aktiv, praktisk og variert, og skolene skal 139 
være leksebevisste. Skolene skal også bli karakterbevisste, øke bruken av alternative 140 
vurderingsformer og redusere det negative stresset og presset for elevene.  141 

3. I saken om Økt gjennomføring i videregående skole fremmer vi tiltak spesielt for de elevene 142 
med høyt fravær og lave karakterer etter ungdomsskolen. En stor andel av disse elevene har 143 
også betydelige levekårsutfordringer. Samarbeid mellom skole, bydel og øvrig tjenestetilbud 144 
er derfor sentralt. I tillegg utvides de alternative læringsarenaer, flere får tilbud om et 145 
alternativt 11. skoleår og tilbudet til flerspråklige elever skal gjennomgås og forbedres. 146 

3. Tidligere innsats - Nye familier og Oslohjelpa 147 

I 2019 ble Nye familier fullt ut innført i alle bydeler. Nye familier sikrer at alle førstegangsfødende, og 148 
de som får barn i Norge for første gang, får hjemmebesøk av helsesykepleier i svangerskapet og 149 
tilbud om oppfølging i hjemmet i to år etter at barnet er født. I 2019 ble ordningen fullt ut innført i 150 
alle bydeler. Oslohjelpa sikrer rask og ubyråkratisk hjelp uten behov for henvisning og utredning.  151 

4. Store gjennomslag i budsjett for 2020 152 

Budsjettprosessen i 2020 var viktig for å gjennomføre de siste satsingene i forrige byrådsplattform, 153 
og samtidig begynne arbeidet for å innfri løfter i den nye. SV fikk store gjennomslag i 154 
byrådsforhandlingene, og dette synes også i 2020-budsjettet. Vi økte grunnfinansieringen i 155 
videregående skole, fikk gjennomslag for at alle elever på 2. trinn over hele byen innlemmes i 156 
ordningen med gratis deltidsplass i AKS, sikret midler til kvalitetsløft i AKS, utstyrspark til yrkesfagene 157 
i VGS og oppgradering av praktiske arbeidsrom i grunnskolen. I tillegg kunne vi feire penger til flere 158 
kollektivavganger og flere elbusser, mer sykkevei og penger til pilotprosjekter for en tredje 159 
boligsektor, for å nevne noe. 160 

SV i byråd har jobbet for følgende saker: 161 

● Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 % sammenliknet med utslippsnivået i 2009. 162 
For å nå målene må utslipp fra alle sektorer fjernes helt, eller være svært lave. 163 

● Innen utgangen av 2020 vil all lokal kollektivtransport være fossilfri, på samme tid fases 164 
elbusser inn med sikte på utslippsfri kollektivtransport innen 2028.  165 

● I april 2020 vil alle Nesoddbåtene være elektriske. 166 
● Etableringen av Fornebubanen og anskaffelse av nytt signalanlegg på T-banen.  167 
● Satsningen på sykkelveier, i 2020 skal det bygges 20 km nye sykkelveier og 8 km skal 168 

oppgraderes.  169 
● Etablering av 600 reserverte parkeringsplasser for bildelingsbiler.  170 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                 sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                               
 post@sv.no  
 
 32 

● 20 000 nye ladepunkter for el-bil muliggjøres gjennom en tilskuddsordning rettet mot 171 
borettslag og sameier.  172 

● Fra mars 2020 får el-varebiler takstfritak i bomringen.  173 
● Arbeidet med å gjøre bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo fossilfri styrkes ytterligere gjennom 174 

at det stilles felles klima- og miljøkrav i kommunens anskaffelser.  175 
● Det skal utredes andre tiltak som kan bidra til å få ned klimagassutslippene fra 176 

avfallshåndtering samtidig som det jobbes for å sikre karbonfangst på 177 
energigjenvinningsanlegget til Fortum Varme AS på Klemetsrud.  178 

● Tilskuddsordningen for urbane landbruksaktiviteter videreføres i 2020, den bidrar til at byens 179 
befolkning kan være med på å gjøre byen grønnere. 180 

● Eldre skal ha mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de ønsker og alle skal være trygge på at 181 
de får sykehjemsplass når de trenger det. 500 nye årsverk i hjemmetjenesten er finansiert og 182 
benyttet til å etablere aktivitetstid, flere dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom, 183 
tverrfaglige rehabiliteringsteam og stor økning i fagstillinger som sykepleiere, fysioterapeuter 184 
mv. Sammen med ny standard for hjemmetjenester vil dette bidra til økt kvalitet for 185 
brukerne.  186 

● Det blir stadig flere eldre innbyggere, derfor bygger Oslo om lag 400 Omsorg+ boliger i 187 
kommunal regi og bygger/rehabiliterer 13 kommunale og ideelle sykehjem i 188 
økonomiplanperioden.  189 

● Antall årsverk i skolehelsetjenesten i skolehelsetjenesten er nesten doblet fra 118.3 i 2015 til 190 
ca. 230 i 2020. 191 

● Fritidstiltak i nærmiljøet med kompetente og trygge ungdomsarbeidere bidrar til gode 192 
oppvekstsvilkår. Oslo kommunes satsning på sommer jobber for ungdom og forsterket 193 
forebyggende innsats i skolens ferier har gitt gode resultater.  194 

● Ung Arena er et lavterskeltilbud for ungdom med psykiske utfordringer etablert i bydelene 195 
Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Frogner i samarbeid med Ullern, Vestre Aker og Nordre 196 
Aker. Tilbudet utvides til Groruddalen i 2020 197 

● Grunnfinansieringen av videregående skole styrket. 198 
● I løpet av 2020 vil antallet lærerårsverk være økt med 500 sammenlignet med 2017 i 199 

Osloskolen.  200 
● Det legges opp til å nå målet om 50 prosent barnehagelærere og opp mot 25 prosent barne- 201 

og ungdomsfagarbeidere i kommunale barnehager innen 2023. 202 
● De siste fire årene har det blitt 3 300 flere heltidsstillinger i kommunen. 203 
● Flere skal tilbys varig tilrettelagt arbeid (VTA). 204 
● Det skal i 2020 jobbes videre med pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler 205 

som kan bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Byrådet legger også til rette 206 
for at flere kan kjøpe egen bolig, gjennom å øke rammen for videreutlån.  207 

● Det gjennomføres en større utredning for å sikre at husleie og støtteordninger for leietakere i 208 
kommunale boliger i Oslo får en bedre sosial profil og bidrar til at beboerne sikres gode 209 
boliger og et godt miljø.  210 
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● 16 500 videregående skoleelever vil høsten 2020 få et sunt og gratis måltid hver skoledag fra 211 
skoleåret 2020–21. 212 

● Oslo kommune jobber for å redusere prisene på enkeltbilletter hos Ruter med 20 prosent. 213 
Samtidig utvides familierabatten til alle dager utenfor rushtiden. Målet er å rekruttere nye 214 
kollektivreisende. Prisreduksjonen forutsetter enighet med Viken fylkeskommune. 215 

● Flere innbyggere, borettslag og næringsliv vil kunne søke om støtte til f.eks. ladestasjoner, 216 
solceller, sykkelparkering og utskifting av vedovner gjennom klima- og energifondet. Tiltak i 217 
ytre by skal prioriteres. 218 

● Gratis aktivitetsskole utvides fra 1. trinn til 2. trinn på alle skoler i hele Oslo. 3500 flere elever 219 
vil dermed få tilbud om 12 timer med aktiviteter etter skoletid hver uke. Foreldre sparer 22 220 
500 kroner per år sammenliknet med foreldrebetalt aktivitetsskole. 221 

● Det opprettes 2500 sommerjobber for ungdom i feriene. 222 
● Lavere pris i Oslo kulturskole. Oslo kommune halverer prisen for ordinære elevplasser i Oslo 223 

kulturskole i utvalgte bydeler de neste årene. 224 
● Gratis museumsinngang for barn og unge. Byrådet innfører gratis inngang for alle barn og 225 

unge under 18 år i skoleferiene i Oslo kommunes egne museer, for eksempel Munchmuseet. 226 
● Utvidede åpningstider for Deichman Bjørvika. Byrådet utvider åpningstidene på Oslos nye 227 

hovedbibliotek, Deichman Bjørvika, fra 57 timer i uken ved dagens hovedbibliotek på 228 
Hammersborg til 73 timer i 2020 og 83 timer fra 2022. 229 

● Mer praktisk opplæring i Osloskolen gjennom oppgradering av kunst- og håndverksrom, 230 
naturfagrom og andre praktiske læringsarenaer i grunnskolen og utstyr i yrkesfagene. 231 

● Aldersvennlig transport, Rosa busser, utvides til Bydel Ullern. Innbyggere over 67 år har nå 232 
tilgang til dedikerte Ruter-busser som tilbyr dør-til-dør-transport til honnørbillett i Vestre 233 
Aker, Nordre Aker, Sagene og Ullern slik at flere eldre skal kunne leve aktive liv.   234 

● Menyvalg testes ut på sykehjem. Forsøk med egne måltidsverter og menyvalg på 235 
sykehjemmene utvides. 236 

● Rehabilitering av Bøler bad.  237 

4. Saker i fraksjonene 238 
Her nevnes de viktigste sakene som er behandlet i de fem utvalgene i bystyret i 2019 (eller 239 
“komiteene” som de het frem til valget). Noen av sakene som er nevnt er fortsatt under behandling, 240 
og noen av sakene er behandlet i flere utvalg. Her inngår også ovennevnte forslag og initiativer. 241 
Bystyret har behandlet 459 saker i 2019.  SV var frem til valget representert med faste medlemmer i 242 
tre komiteer og skygget to. Etter valget er vi representert i alle fem utvalg med faste medlemmer. I 243 
byutviklingsutvalget har vi to faste representanter, resten én. I tillegg har vi en til to varaer i alle 244 
utvalg. Faste representanter og varaer i de enkelte utvalgene utgjør SVs fraksjon på området. Alle 245 
fraksjonene har en fraksjonsleder, som også er fast representant i bystyret. 246 
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Finansfraksjonen 247 
Finansutvalget (tidligere finanskomiteen) har behandlet 186 saker i 2019. Det har vært 19 248 
komitemøter.  249 

Finansfraksjonen har i 2019 bestått av Ivar Johansen som komitemedlem, samt varamedlem Gülay 250 
Kutal, fram til kommunevalget. Etter kommunevalget har finansfraksjonen bestått av Arvid Ellingsen 251 
som utvalgsmedlem, samt varamedlem Gulay Kutal. SV hadde fram til kommunevalget 252 
byrådssekretær Åsmund Strand Johansen hos byråd for finans. 253 

De viktigste sakene har vært knyttet til følgende temaer: 254 
1. Mulige korrupsjon/mislighold ved det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av boliger. Det 255 

er helt tydelig at foretaket hadde alt for svake kontrollrutiner. Hele styret og adm.dir. er 256 
byttet ut, og politiet har siktet/tiltalt to personer. 257 

2. Den politiske målsettingen om at kommunen skal ha hele og faste stillinger, og redusert bruk 258 
av vikarer og private konsulenter. Vi er utålmodige på å nå bedre resultater enn det 259 
kommunen har oppnådd så langt. 260 

3. Arbeid med justert budsjett for 2019 og budsjett for 2020. Budsjettet er det viktigste 261 
dokument for gjennomslag for SVs politiske prioriteringer og byrådserklæringen. 262 

4. En anskaffelsespolitikk som skal ha sterkt fokus på å motvirke svart økonomi, sosial dumping 263 
og ikke akseptere brudd på menneskerettigheter og folkerett. 264 

5. Arbeidsmiljølovbrudd i kommunale etater og foretak. 265 
6. Tilslutning til ICANs verdensomspennende kampanje blant byer som vil forby atomvåpen. 266 

Liste over øvrige viktige saker finanskomiteen har behandlet i 2019:  267 
● Forslag til kommuneplan for Oslo 2018 - Vår by, vår framtid  268 
● Innføringen av det nye personvernregelverket og ivaretakelse av personvernhensyn i 269 

arbeidet med digital transformasjon i Oslo kommune –  270 
● Kjøp av 5 bygårder ved bruk av kommunal forkjøpsrett 271 
● Ansettelser i Omsorgsbygg Oslo KF – Kontrollutvalgssak 272 
● Ytterligere undersøkelser etter rapport om ansettelser i Omsorgsbygg Oslo KF – 273 

Kontrollutvalgssak 274 
● Søknader om fritak for eiendomsskatt 275 
● Kommunerevisjonens undersøkelser knyttet til kjøp og salg av boliger i Boligbygg Oslo KF - 276 

Kontrollutvalgssak  277 
● Høring - kjøp og salg av boliger i Boligbygg Oslo KF samt byrådens og styrets overordnede 278 

styring av foretaket  279 
● Revisjon av reglement for servering ved møter og representasjon i Oslo kommune  280 
● Innsyn i private virksomheter som utfører oppgaver for kommunen – Kontrollutvalgssak 281 
● Anke over deler av bydelsutvalgets vedtak bydel Nordstrand og bydel Frogner 282 
● Finansiering av særlige sentrumsproblemer i bydelene 283 
● Privat forslag fra Eivor Evenrud (R) og Erling Folkvord (R) - En uavhengig varslingsordning i 284 

Oslo kommune  285 
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● Tilslutning til ICANs verdensomspennende kampanje blant byer som vil forby atomvåpen  286 
● Tariffoppgjøret 2019 - Godkjenning av anbefalt forhandlingsresultat  287 
● Årsberetning og årsregnskap for Oslo kommune 2019 288 
● Revisjon av reglement for bydelene som følge av ny kommunelov mv 289 
● Revidert reglement for byrådet  290 
● Reglement for informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere i Oslo kommune - 291 

Endringer som følge av ny kommunelov mv.  292 
● Revidert budsjett 2019 - Effekt av regnskap 2018 mv  293 
● Hafslund E-CO - Samling med Eidsiva Energi AS  294 
● Kommunalt forkjøp til leiegårder - Forslag til lovendringer 295 
● Høring - ankesak Oslo kommune tapte i Borgarting lagmannsrett 29.05.2019  296 
● Hagegata 30 - Boliger for fremtiden  297 
● Organisering av arbeidsmarkedsbedrifter  298 
● Fremtidig organisering av Oslo kommunes eiendomsforetak  299 
● Nye pensjonsvedtekter for Oslo kommune  300 
● Budsjett 2020 301 

Kultur- og utdanningsfraksjonen 302 

FØR VALGET: 303 

Marianne Borgen har representert SV i komiteen frem til valget 2019. Kultur- og 304 
utdanningsfraksjonen bestod da av: Marianne Borgen, vara Celia Lima, vara Andreas Borud samt 305 
rådgiver Lena Jensen. Kultur- og utdanningskomiteen har hatt 9 komitemøter før valget og 4 306 
utvalgmøter etter valget og behandlet 89 saker i 2019. Komiteen har hatt en åpen høring om politisk 307 
styring og faglig samarbeid i Osloskolen. Komiteen har jobbet med manges store og viktige saker i 308 
2019. På kultur har komiteen jobbet mye med Kulturskolen, biblioteksplan, arrangementsstrategi og 309 
kunstplan. Det har også vært mange viktige saker i komiteen. Det har også blitt behandlet to viktige 310 
saker fra ungdommens bystyre om mappevurdering og om svømmeundervisning.  311 

Storfraksjonen har møte mellom Ap, MDG og SV møttes før hvert komitémøte. Det er også møter 312 
med fraksjonsleder og byrådene jevnlig. Vi har prioritert å være på besøk på en rekke skoler, 313 
kulturinstitusjoner, bibliotek og barnehager i 2019. Inga Marte Thorkildsen (SV) har vært byråd for 314 
kunnskap- og oppvekst og det har vært et tett, givende og viktig samarbeid med byråden. 315 

Kommunen bygger ut barnehageplasser i kommunal regi og det ble åpnet i snitt en barnehage i 316 
måneden i 2019. SV har fått vedtatt at leken i barnehagene skal styrkes. Arbeidet mot mobbing og 317 
utestengelse i barnehagene intensiveres.  318 

SV har jobbet videre med å sikre tidlig innsats fra 1-4 trinn i skolen . SV er opptatt av skolegårdene og 319 
sikre at barn og unge får gode og trygge skolegårder. SV jobber med hjertesoner rundt barnehagene 320 
og skolene. Redusert hastighet, færre biler og tryggere skolevei og uteområder for barn er viktig 321 
prioritering. 322 
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Kultur 323 

SV har vært opptatt av å satse på kultur i Oslo. SV har jobbet med kulturskolene og vi har sikret at 324 
prisene ikke øker og har som mål om at vi bygger ut flere kulturskoleplasser i Oslo og bystyret har 325 
behandlet en melding om kulturskolene.  Vi fortsetter vår satsning på meråpne bibliotek og styrke 326 
kvaliteten på bibliotekene. Komiteen har behandlet en melding om bibliotek. Den mest besøkte 327 
kulturinstitusjonen i Oslo og som alle bruker. SV har vært opptatt av å styrke kunstneres situasjon 328 
deriblant med å øke tilskudd til kultur. Komiteen har jobbet mye med arrangementsstrategi for Oslo 329 
kommune.  330 

SV har vært opptatt av å få satt inn tiltak på skoler med særskilte utfordringer og har også vært på 331 
besøk på en rekke videregående skoler.  332 

AKS-suksessen fortsetter 333 

I løpet av 2019 har gratis kjernetid i Aktivitetsskolen blitt ytterligere trappet opp, den nye 334 
byrådserklæringen viser videre opptrapping av denne barnereformen som er viktig for alle barn i 335 
Oslo. Gratis AKS har blitt en suksess for barna, skolen og foreldrene. Flere skoler vil få gratis kjernetid 336 
i AKS. SVs langsiktige mål er at ordningen skal gjelde hele byen, og nå er vi godt i gang. Høsten 2019 337 
fikk alle førsteklassingene i hele Oslo få gratis AKS, samt alle barna fra 1-4 trinn i åtte bydeler 338 
Detaljert informasjon om skoler og trinn som omfattes av gratis AKS finnes her.  339 

Det er viktig for SV å øke kvaliteten i AKS. Fra høsten 2019 har vi startet ulike forsøk med samarbeid 340 
med kulturskolen og idretten i AKS.   341 

Gratis kjernetid i AKS gir allerede tydelige resultater. Erfaringene fra skolene som har innført gratis 342 
oppholdstid har det vært en betydelig økning i etterspørselen. I bydelene Stovner og Alna har 343 
andelene elever som deltar økt fra rundt 50-60 % til nærmere 100 % på trinnene der det er innført 344 
gratis oppholdstid. 345 

Viktige saker i 2019: 346 

● Åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen  347 
● Oslo byråds forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Kultur 348 

Kultur: 349 

● Oslo kommunes kunstordning - Byrådssak 163 av 28.06.2018  350 
● Privat forslag fra Harald Nissen (MDG), Abdullah Alsabeehg (A), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) 351 

og Sirin Hellvin Stav (MDG) av 16.04.2018 - Likestilling i det offentlige rom  352 
● Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2018  353 
● Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022 - Byrådssak 310 av 20.12.2018  354 
● Sak om Oslo kulturskole - byrådssak 300 av 13.12.2018  355 
● Arrangementsstrategi for Oslo kommune - Byrådssak 164 av 28.06.2018  356 
● Kunstbyen - Oslo kommunes kunstplan - Byrådssak 18 av 17.01.2019  357 
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● Privat forslag av 17.12.2018 fra Yassine Arakia (H), Talat Mehmood Butt (H) og Eirik Lae 358 
Solberg (H) - Tilpasset gravlegging for medlemmer av ulike tros- og livssynssamfunn  359 

● Privat forslag fra Erik Lunde (KrF) av 15.06.2019 - Minnesmerke for de norske ofrene for 360 
porajmos  361 

● Privat forslag fra Hallstein Bjercke (V) av 01.04.2019 - Sørli gård som Anne Cath. Vestly 362 
senter/museum  363 

Barnehage og Skole  364 

● Opprettelse av lærlingråd i Oslo - Byrådssak 6 av 17.01.2019  365 
● Privat forslag av 15.10.2018 fra Peter N. Myhre (F) - Gjør skriftlig sidemål valgfritt for alle  366 
● Campus Oslo - strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden - byrådssak 296 av 06.12.2018  367 
● Endring av forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune - byrådssak 245/19  368 
● Innbyggerforslag av 26.02.2019 - Stopp underfinansieringen av klassene i grunnskolen i Oslo!  369 
● Refstad skole - Skader på bygningen - innbyggerforslag av 28.02.2019  370 

Saker fra Ungdommens bystyre: 371 

● Sak fra Ungdommens bystyremøte 2018 - Mappevurdering 372 
● Sak fra Ungdommens bystyremøte 2018 "Hjelp! Vi kan ikke svømme!"  373 

Saker fra Kontrollutvalget:  374 

● Rapport 17/2018 - Spesialundervisning i videregående skole - Kontrollutvalgets sak 8 av 375 
29.01.2019  376 

● Oppfølging etter rapport 13/2016 - Kvalitet og innhold i spesialundervisning i grunnskolen - 377 
Kontrollutvalgets sak 56 av 18.06.2019 378 

● Barnehage Rapport 6/2019 VG3 Fagopplæring i skole - Kontrollutvalgets sak 50 av 379 
28.05.2019   380 

ETTER VALGET: 381 

Sarah Lilleberg Safavifard representerer SV i utvalget. Kultur- og utdanningsfraksjonen har etter 382 
valget i 2019 bestått av fraksjonsleder Sarah Lilleberg Safavifard, 1. vara Assad Nasir og 2. vara Celia 383 
Vilde Têtu Lima. Kultur- og utdanningsutvalget har hatt fire møter og behandlet 14 saker. I tillegg har 384 
storfraksjonen mellom Ap, MDG, SP og SV og byrådene Thorkildsen og Hansen møttes før hvert 385 
utvalgsmøte. Det er også møter med fraksjonsleder og byrådene jevnlig. Fraksjonen har gjennomført 386 
møte for alle bydelspolitikere fra SV som jobber med kultur og utdanning for et tettere samarbeid 387 
mellom bydelene og bystyret. Vi har prioritert å bli kjent med kulturlivet og mange av de ulike 388 
institusjonene i 2019. Deler av fraksjonen har også brukt tid på å forstå hvordan den politiske 389 
styringa i Oslo fungerer – det er mye nytt å ta innover seg! 390 
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Inga Marte Thorkildsen (SV) har vært byråd for kunnskap- og oppvekst og det har vært et tett, 391 
givende og viktig samarbeid med byråden, samt med byrådssekretærene Tarjei Helland, Kristian 392 
Takvam Kindt og Anna Tresse. 393 

Barnehage og skole 394 

Det har lenge vært et problem med for få ledere i Oslo barnehager, og det er mye grunnet arven fra 395 
Høyre med en svært knapp bydelsøkonomi. Bystyret vedtok i 2019 en styrernorm for kommunale 396 
barnehager som hittil har vist seg å fungere etter intensjonen. I budsjettet til 2020 har SV også fått 397 
gjennomslag for enda flere barnehagelærere. 398 

2019 var et godt år for SV innen utdanningspolitikken. Mot slutten av året vedtok bystyret en ny 399 
byrådssak for en mer rettferdig skole for alle. Oslos videregående skole har fått en ny 400 
ressursfordelingsmodell som gjøre at pengene blir mer rettferdig fordelt på de ulike skolene. Dette er 401 
en viktig seier for SV. I tillegg viderefører SV satsingen på flere helsesykepleiere i skolen og gratis AKS 402 
til enda flere i budsjettet for 2020. I tillegg er det lagt inn en satsning på økt kvalitet i AKS, med mer 403 
samarbeid med Oslo kulturskole som en satsning.  404 

Kultur 405 

SV har vært opptatt av å satse på kultur i Oslo. SV har jobbet med å øke tilskuddene til særlig tre 406 
kulturinsitusjoner: Vega Scene, Det Andre Teateret og Kunstnernes hus. 407 

Det er viktig at barn og unge har lavterskel tilbud utenfor skolen og derfor er fraksjonen fornøyd med 408 
at det har blitt behandlet en byrådssak om fritidsklubber og fritidsaktiviteter hvor et av hovedmålene 409 
sine å redusere levekårsforskjeller, motvirke utenforskap, være kriminalitetsforebyggende og 410 
rusforebyggende. 411 

Biblioteker og bibliotekssatsningen de siste årene har vært veldig viktig for å tilgjengeliggjøre mer 412 
kultur til byens befolkning. Etter valget har SV vært med på å kjempe fram at deler av skolesamlingen 413 
til Deichmanske skal bli videreført og bevilget penger til lengre åpningstider på nye Deichmanske på 414 
Bjørvika.  415 

Liste over andre viktige saker etter valget: 416 

● Kulturminneloven - Delegasjon av myndighet - Byrådssak 309/2019 417 
● Oslo kommunes høringsuttalelse til “fritt skolevalg” - Byrådssak 348/2019 418 

Helse- og sosialfraksjonen 419 
Fram til bystyrevalget besto helse- og sosialfraksjonen av 2. vara til helse- og sosialutvalget (delt 420 
varaliste), Benjamin E. Larsen. Ivar Johansen har fra tid til annen deltatt i fraksjonens arbeid. 421 
Fraksjonen jobba i løpet av året særlig med saker knytta til boligpolitikk, sosialpolitikk, eldreomsorg 422 
og behandling av saker fra byrådet. I tillegg har fraksjonen satt seg inn i saker fra kontrollutvalget og 423 
kommunerevisjonen. Av enkeltsaker kan særlig trekkes fram fraksjonens arbeid med 424 
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tilskuddsordning for eldre- og seniorsenter, og arbeid med problematikken knyttet til kostnadsnivået 425 
i kommunale boliger. 426 

Etter konstituering av nytt bystyre har SV hatt fast plass i  helse- og sosialutvalget. Marianne Borgen 427 
er SVs faste medlem i utvalget og Abdi Said Diriye og Attia Mirza Mehmood er vararepresentanter. 428 

Samferdsels- og miljøfraksjonen 429 
Samferdsels- og miljøfraksjonen har i 2019 bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll og Joakim Dyrnes før 430 
valget og Ola Elvevold, Ingrid Wergeland og Sulaksana Sivapatham etter valget.  431 

Det har vært 10 komitemøter i 2019 før valget. Etter valget byttet benevningen fra komité til utvalg 432 
og det ble avholdt 3 utvalgsmøter. Totalt antall saker behandlet i hele 2019, både før og etter valget, 433 
er 114. 434 

Arbeid med utvikling av kollektivtilbudet 435 

Samferdsels- og miljøfraksjonen har særlig prioritert å jobbe med saker knyttet til kollektivtilbudet i 436 
Oslo. Viktige saker som har blitt behandlet i løpet av året er KVU Oslonavet og Ruters strategiske 437 
kollektivtransportplan - M2016, utslippsfri kollektivtransport fra 2028 og trasé for ny T-banetunnel 438 
gjennom Oslo sentrum. I tillegg har både investeringsbeslutning for Fornebubanen blitt fattet og det 439 
har blitt inngått byvekstavtale med Staten. 440 

Arbeid med bilfritt byliv 441 

Fraksjonen har også jobbet sammen med byutviklingsfraksjonen om bilfritt byliv og 442 
områderegulering for sentrum i Oslo. Den nye områdereguleringen legger til rette for en utvikling av 443 
Oslo sentrum som setter gående og de med nedsatt funksjonsevne aller fremst, mens privatbilen 444 
kommer sist i transporthierarkiet. Det legges opp til mange nye gågater, fotgjengerprioriterte gater, 445 
torggater og sykkelveier gjennom sentrum, samtidig som varetransport, næringsparkering og HC-446 
plasser skal sikres. 447 

Arbeid med trygge skoleveier 448 

Det fraksjonen har behandlet absolutt flest saker om i 2019 er trygge skoleveier. Innbyggerne i Oslo 449 
fremmer ofte forslag om dette og vi har prioritert å jobbe grundig med sakene, dra på en del 450 
befaringer, ha kontakt med forslagsstillerne og bevilge penger til trafikksikkerhetstiltak der det er 451 
nødvendig.  452 

Arbeid med en grønnere og mer bærekraftig by 453 

I tillegg til at vi i Oslo erklærte klimakrise i Oslo har fraksjonen jobbet med særlig to strategier som 454 
skal bidra til at Oslo blir grønnere og mer bærekraftig. Vi har vedtatt en egen strategi for urbant 455 
landbruk og en annen strategi for bærekraftig forbruk. Det har vært viktig å legge til rette for tiltak 456 
over hele byen, som inkluderer folk og viser at hver enkelt sin innsats kan spille en stor rolle. 457 
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Av viktige eller større saker som komiteen har behandlet i 2019 kan nevnes: 458 

Saker fra byrådet: 459 

● Forskrift om tildeling av driftstilskudd til rideanlegg - Byrådssak 17 av 17.01.2019 460 
● Utvikling av kollektivtilbudet i og gjennom Oslo - KVU Oslonavet og Ruters strategiske 461 

kollektivtransportplan - M2016 - Utslippsfri kollektivtransport fra 2028 - Trase for ny T-462 
banetunell gjennom Oslo sentrum - Byrådssak 279 av 29.11.2018 463 

● Byliv for alle - Områderegulering med konsekvensutredning for gater og byrom i Oslo 464 
sentrum - Byrådssak 49 av 07.03.2019  465 

● Endring av bystyrevedtak gjennom notater - Notat 112 av 30.04.2019 - Anmodning om 466 
utkvittering av bystyrevedtak om økologisk boprosjekt på Husmannsplassen Enga - 467 
Mariholtveien 97 (19/00878-1) 468 

● Satser for saksbehandling ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig 469 
vei (ledningsforskriften) 470 

● Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2020-2023 - Byrådssak 169 av 06.06.2019 471 
● Nytt signal- og sikringssystem for T-banen - Byrådssak 200 av 27.06.2019 472 
● Fornebubanen - Fastsettelse av styringsramme og samarbeidsavtale for gjennomføringsfasen 473 

- Byrådssak 186 av 13.06.2019 474 
● Framtidens forbruk - Strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 - Byrådssak 249 475 

av 12.09.2019 476 
● Godkjenning av avtale mellom Nesodden kommune og Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) om 477 

levering av avløpsvann - Byrådssak 297 av 31.10.2019 478 
● Spirende Oslo - Plass til alle i byens grønne rom - Strategi for urbant landbruk 2019-2030 - 479 

Byrådssak 205 av 01.08.2019 480 
● Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo - Byrådssak 215 av 15.08.2019 481 
● Byvekstavtale mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård 482 

kommune, Akershus fylkeskommune og staten 2019-2029 - Byrådssak 230 av 22.08.2019 483 

Private forslag mm: 484 

● Privat forslag fra Victoria Marie Evensen (A), Per Anders Torvik Langerød (A), Eivind Trædal 485 
(MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) av 29.11.2018 - Forsøksordning med tillatelser til å 486 
plante i Oslo 487 

● Oppsigelse av barne- og ungdomssenter på Holmlias leieforhold for fritidsbolig - Stallhytta B - 488 
Håøya 489 

● Innbyggerforslag 490 
● Innbyggerforslag av 02.12.2018 - Trygg skolevei på Ammerud 491 
● Innbyggerforslag av 03.03.2019 - Opprop mot trafikkfare for elever ved Disen skole 492 
● Innbyggerforslag av 06.03.2019 - Ja til godt bomiljø - Nei til sykkelfelt og fjerning av parkering 493 

i Gyldenløves gate 494 
● Innbyggerforslag av 24.01.2019 - Fjern bommen i Svenstuveien 495 
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● Innbyggerforslag av 01.03.2019 - Barn blir påkjørt - Alenegrønt i Kirkeveien 496 
Blindernveienkrysset nå 497 

● Innbyggerforslag av 27.0.4.2019 - Gratis bomring og parkering på valgdagen 09.09.2019 498 
● Innbyggerforslag av 03.06.2019 - Erklær klimakrise NÅ! - Oslo 499 
● Innbyggerforslag av 06.05.2019 - Hjelp oss å sikre en trygg skolevei for barna på Kjelsås skole 500 
● Innbyggerforslag av 14.05.2019 - Fartsdempende tiltak i Lilleakerveien/Ullernchausséen - 501 

Oslo  502 
● Innbyggerforslag av 21.05.2019 - Vi krever strakstiltak for trygge skoleveier for barna i 503 

Gamlebyen skole Oslo  504 
● Innbyggerforslag av - 11.06.2019 - Ekspressbuss langs linje 70 - Rushtidsbom i Enebakkveien 505 
● Innbyggerforslag av 19.06.2019 - Bevar trærne i Langbølgen i forbindelse med 506 

sykkelveiprosjektet i Oslo 507 
● Saker fra kontrollutvalget 508 
● Rapport 14/2018 - klimaetatens arbeid med kommunens klimamål - Kontrollutvalgets sak 80 509 

av 20.11.2018 510 
● Status for vann- og avløpsetatens sikkerhetsarbeid - Kontrollutvalgets sak 85 av 18.12.2018 511 
● Rapport 11/2019 Økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF - Kontrollutvalgets sak 76 av 512 

24.09.2019 513 
● Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 12/2016 Fjellinjen AS – Effektiv drift og internkontroll 514 

- Kontrollutvalgets sak 68 av 27.08.2019 515 

Byutviklingsfraksjonen   516 
Frem til konstituering av nytt bystyre etter valget hadde SV ingen medlemmer i 517 
byutviklingskomiteen. Daværende vara til bystyre, Trine Dønhaug, skygget komiteen på vegne av 518 
bystyregruppen, deltok på storfraksjonsmøter og jobbet med store byutviklingssaker. Politisk 519 
rådgiver Lena Jensen deltok på fraksjonsledermøter og andre møter med byråden om saker som 520 
skulle drøftes i byutviklingskomiteen. SV hadde noe redusert kapasitet til å følge byutviklingssaker, 521 
men jobbet så godt vi kunne og forsøkte å følge opp viktige saker.  522 

Etter valget er situasjonen en helt annen. Byutviklingsutvalget (tidl. byutviklingskomiteen) er nå det 523 
eneste utvalget der SV har to faste representanter. Gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll er SVs 524 
fraksjonsleder og sitter i utvalget sammen med Trine Dønhaug. Hun er dessuten leder for 525 
storfraksjonen som består av fraksjonene til Ap, MDG og SV. Byutviklingsutvalget er et tidkrevende 526 
utvalg med mange befaringer og det er en fordel for oss å ha en heltidspolitiker som fraksjonsleder. 527 
Vararepresentanter til bystyret, Nadya Tahir og Ingrid Hødnebø, er også medlemmer av fraksjonen. 528 

Det har vært 11 komitemøter i 2019 før valget og 3 etter valget.  Totalt antall saker behandlet i hele 529 
2019 er 299. Det har vært mange befaringer på saker og det er fast møte med byråden hver uke. I 530 
2019 har i hatt en rekke møter og dialoger med ulike lokallag om ulike utbyggingssaker og arbeid 531 
med ny kommuneplan og den tredje boligsektor har vært viktig. 532 
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Komiteen/utvalget har behandlet mange saker som berører beboer, naboer, nabolaget og hele byen. 533 
Oslo er i sterk vekst og endring, det har vært viktig for SV å jobbe med byutvikling i et perspektiv  for 534 
åpenhet, inkludering, trygghet og  gode og trygge fellesareal. Byen skal gi noe tilbake til folk som bor 535 
og lever sine liv her.  536 

Det er grunnleggende å sikre trygge gode hjem til folk og at barn og unge kan vokse opp og leve 537 
trygge gode liv. Vi ønsker å skape en by som er god og trygg  og spennende for barn å vokse opp i, da 538 
må SV ha et godt grep om byutviklingen.  539 

Vi har behandlet noen saker som har vært veldig vanskelig som; ny vannforsyning til Oslo og Huseby 540 
vannbehandlingsanlegg, sak om øyene, Hagegata 27 for å nevne noen. 541 

Andre viktige saker i perioden:  542 

● Grønlandsleiret 55 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av leilighetsbygg - 543 
Dispensasjon fra kommuneplanen og reguleringsplan - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 286 av 544 
06.12.2018 545 

● Skullerud idrettsarena - Mindre reguleringsendring - Friluftsformål, idrettsanlegg - Bydel 546 
Østensjø og Marka 547 

● Lindøya - Hytte 209 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av hytte - 548 
Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Gamle Oslo 549 

● Kyststi langs Bestumkilen - Ullern - Detaljregulering - Grønnstruktur - Turvei og park, bruk og 550 
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - Småbåthavn og idrett/vannsport - Bydel 551 
Ullern - Byrådssak 226 av 23.10.2018 552 

● Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5 - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Bolig, offentlig 553 
eller privat tjenesteyting, kontor og forretning - Bydel Østensjø 554 

● Hagegata 27 - Tøyen - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Bolig, forretning, annen 555 
offentlig eller privat tjenesteyting m.m. - Hensynssone bevaring kulturmiljø - Bydel Gamle 556 
Oslo - Byrådssak 259 av 15.11.2018 557 

● Våronnveien 17, Manglerud - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Bydel Østensjø 558 
● Evaluering av bruk og effekt av leilighetsfordelingsnormen - Vurdering og anbefaling av 559 

boligvekstutvalgets forslag - Byrådssak 34 av 19.02.2019 560 
● Våronnveien 17, Manglerud - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Bydel Østensjø 561 
● Oslo bys arkitekturpris 2019 562 
● Drammensveien 126, Skøyen - Detaljregulering - Kombinert bebyggelse og anlegg - 563 

(bolig)/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting/kontor/bevertning - Bydel Ullern 564 
● Trosterud og Haugerud - Planprogram og veiledende plan for offentlige rom (VPOR) - Bydel 565 

Alna - Byrådssak 31 av 14.02.2019 566 
● Byliv for alle - Områderegulering med konsekvensutredning for gater og byrom i Oslo 567 

sentrum - Byrådssak 49 av 07.03.2019 568 
● Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lysakerbyen - Bydel Ullern - Felles plan med 569 

Bærum kommune - Byrådssak 73 av 28.03.2019 570 
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● Bryn kollektivknutepunkt - Detaljregulering - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - 571 
Kjørevei, fortau, torg, sykkelvei/-felt m.m. - Bydelene Gamle Oslo, Alna og Østensjø - 572 
Byrådssak 80 av 04.04.2019 573 

● Brenneriveien 11 - Nedre Foss - Grünerløkka - Detaljregulering - Bolig, forretning, annen 574 
offentlig eller privat tjenesteyting - Bydel Grünerløkka - Byrådssak 110 av 09.05.2019 575 

● Privat forslag fra Pia Farstad von Hall (H), Odd Einar Dørum (V), Camilla Wilhelmsen (F) og 576 
Erik Lunde (KRF) av 06.03.2019 - Bevar Husebyskogen - Ingen omkamp 577 

● Oslo bys arkitekturpris 2019 578 
● Trondheimsveien 235 - Aker sykehusområde - Oslo Storbylegevakt - Detaljregulering med 579 

konsekvensutredning - Offentlig institusjon (storbylegevakt) - Bydel Bjerke - Byrådssak 118 av 580 
09.05.2019 581 

● Grønmoområdet - Detaljregulering med konsekvensutredning - Bebyggelse og anlegg - 582 
Øvrige kommunaltekniske anlegg - Grønnstruktur - Friområde m.m - Bydel Søndre 583 
Nordstrand - Byrådssak 108 av 09.05.2019 584 

● Hagegata 27 - Tøyen - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Bolig, forretning, annen 585 
offentlig eller privat tjenesteyting m.m. - Hensynssone bevaring kulturmiljø - Bydel Gamle 586 
Oslo - Byrådssak 165 av 06.06.2019 587 

● Ekebergveien 109, Ekeberg - Detaljregulering med konsekvensutredning - Bebyggelse og 588 
anlegg - Idrettsanlegg, barnehage/øvrige kommunaltekniske anlegg (driftsstasjon), 589 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Torg m.m. - Byrådssak 201 av 27.07.2019 590 

● Nye veier til egen bolig - Byrådssak 145 av 23.05.2019 591 
● Del av felt A10, A31 og A34 i Bjørvikaplanen - Detaljregulering - Park, torg og kjørevei - 592 

Sentrum - Byrådssak 104 av 02.05.2019 593 
● Hoffsveien 47-49 - Hoff - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse, 594 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Vei, gang-/sykkelvei m.m - Bydel Ullern - 595 
Byrådssak 120 av 09.05.2019 596 

● Tokerud flerbrukshall ved Inga Bjørnsons vei - Vestli - Detaljregulering - Bebyggelse og 597 
anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur - Bydel Stovner - 598 
Byrådssak 219 av 22.09.2019 599 

● Jacob Aalls gate 3 - Majorstuen - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse, 600 
uteoppholdsareal - Bydel Frogner - Byrådssak 195 av 27.06.2019 601 

● Utearealnorm - Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer ved boligbygging i indre Oslo - 602 
Byrådssak 77 av 04.04.2019 603 

● Norm for blågrønn faktor i boligprosjekter i Oslo - Byrådssak 78 av 04.04.2019 604 
● Videreføring av FutureBuilt - FutureBuilt 2.0. - Byrådssak 170 av 13.06.2019 605 
● Ny vannforsyning til Oslo og Huseby vannbehandlingsanlegg - Detaljregulering med 606 

konsekvensutredning - Bebyggelse og anlegg - Vannforsyningsanlegg med mer - Bydelene 607 
Vestre Aker, Ullern, St. Hanshaugen, Sagene og Nordre Aker - Byrådssak 286 av 16.10.2019 608 

● Innbyggerforslag av 21.06.2019 - Redd Sollerudstranda fra støy og anleggsarbeid - 609 
Samferdsel i anleggsfasen - Huseby - Bydel Ullern 610 
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● Ammerudveien 300 - Huken - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Skiløypetrasé - 611 
Grønnstruktur - Turvei - Friområde - Landbruks-, natur- og friluftsformål - Naturformål m. m - 612 
Bydel Grorud 613 

● Friområdet mellom Østerli terrasse og Østerliveien - Brattlikollen Detaljregulering 614 
grønnstruktur - Friområde, Bydel Nordstrand - Byrådssak 269 av 09.10.2019 615 

5. Utadrettet arbeid 616 
Bystyregruppa legger stor vekt på å drive utadrettet arbeid, både i forhold til media, organisasjoner, 617 
interessegrupper, institusjoner og i SVs partiorganisasjon. SVs bystyrerepresentanter har jevnlig 618 
medvirket i eksterne arrangementer og debatter. I tillegg har personer og organisasjoner tatt initiativ 619 
til møter med SV på Rådhuset. 620 

Kontakt med bydeler   621 
Medlemmer av bystyregruppa blir ofte invitert til SVs lokallag for samtale og annet. Det er god 622 
kontakt med bydelene i arbeidet med politiske saker, i en rekke sentrale saker har bydelene vært 623 
kontaktet. Og det har vært drøftinger og dialog.  624 

Kommunikasjonsarbeid 625 

Medieomtale i 2019 626 
Valgåret 2019 har naturligvis vært et år med mye medieoppmerksomhet rundt Oslo-politikken, 627 
inkludert SV og våre mest synlige profiler. Det har vært et økende trykk gjennom året frem mot 628 
valgdagen, og et fortsatt høyt trykk etterpå blant annet som følge av byrådsforhandlinger.   629 
 630 
Sakene Oslo SV har vært profilert på inkluderer skole og gratis aktivitetsskole, miljø-, klima og 631 
samferdselssaker, boligpolitikk og byutvikling, saker knyttet til forskjeller og levekår, barn og 632 
oppvekstvilkår, og saker knyttet til mangfold og inkludering. 633 

Tips: Les mer om Oslo SVs mediesynlighet i 2019 i Fylkesstyrets årsberetning. 634 

Sosiale medier i 2019 635 
Sosiale medier er viktige kommunikasjonskanaler for Oslo SVs bystyregruppe. Både Oslo SVs sider på 636 
Facebook, Instagram og Twitter, og de enkelte byrådene og de folkevalgtes sider.  637 
 638 
Ved utgangen av 2019 hadde facebooksiden til Oslo SV 6564 likerklikk. Dette var en økning fra 5269 i 639 
2018, og litt mer enn en dobling fra 2015. Oslo SV har også en aktiv twitterkonto med 2861 følgere 640 
(opp fra 2494 følgere i fjor) og en instagramkonto med 1621 følgere (opp fra 1096 følgere i fjor). 641 
 642 
Rekkevidde Oslo SV på Facebook (daglig rekkevidde, kun organisk): 643 
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 644 
   645 
Oversikt over tweet-visninger pr måned: 646 

 647 

 648 
Viktigere enn sidene til Oslo SV er sidene til politikerne, og de klart mest profilerte er Inga Marte 649 
Thorkildsen og Marianne Borgen. Begge er blant topp 5 mest profilerte Oslo-politikere på Facebook. 650 
Men også flere av våre folkevalgte når mange på sosiale medier, som det går frem av oversikten 651 
under (alle tall over 3000 markert i gult). To av utfordringene i tiden fremover blir å være mer synlig 652 
på Instagram, samt å bygge opp mer synlighet om vår nye byråd Omar Gamal.  653 

Antall følgere pr. 13. februar 2020 654 
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Politiker Facebook Instagram Twitter 

Inga Marte 26739 - 20196 

Omar 1945 539 478 

Marianne 11582 3155 Inaktiv (2665) 

Sunniva 3249 734 1650 

Sarah 1036 (privat) 526 - 

Arvid 3643 (privat) 706 842 

Trine 844 (privat) 110 - 

Ola 1661 415 4078 
 655 

Tips: Les mer om Oslo SVs arbeid i sosiale medier i Fylkesstyrets årsberetning. 656 

I tillegg til kanalene over har bystyregruppa ansvar for å vedlikeholde og oppdatere Oslo SVs 657 
internettsider jevnlig i samarbeid med Oslo SVs fylkessekretariat.  658 

6. Internt arbeid 659 

Gruppemøter og storfraksjonsmøter 660 
Gruppemøter avholdes jevnlig i forkant av bystyremøtene. Frem til konstituering av nytt bystuyre i 661 
oktober hadde vi i tillegg korte gruppemøter før storfraksjonsmøtene. Det har vært avholdt 21 662 
gruppemøter i 2019. 663 

Gruppestyret bestod før valget av Sunniva Holmås Eidsvoll (gruppeleder), Ivar Johansen (nestleder) 664 
og Marianne Borgen. Vara: Celia Lima. Etter konstituering av nytt bystyre besto gruppestyret av 665 
Sunniva Holmås Eidsvoll (gruppeleder), Trine Dønhaug (gruppenestleder) og Ola Wolff Elvevold. 666 
Gruppestyret har ansvar for budsjett, samt driften av bystyregruppa og sekretariat. 667 

Storfraksjonsmøter settes opp i forkant av komitémøtene og består av Ap, MDG og SVs 668 
representanter og varaer til de respektive bystyrekomiteene. I storfraksjonene møter også byråden 669 
og byrådssekretærene på de ulike områdene. Noen av byrådene har fagområder som er delt på ulike 670 
komiteer ansvarsområder, og de møter i flere storfraksjoner. Storfraksjonen er de tre 671 
byrådspartienes arena for å diskutere og avgjøre saker. 672 
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Intern informasjon 673 
Alle bystyrets medlemmer og varamedlemmer har fått utdelt iPad fra Oslo kommune. All 674 
informasjon til gruppa foregår derfor elektronisk. Bystyregruppas e-postliste brukes til å spre ut 675 
relevant informasjon til og mellom gruppas medlemmer. I tillegg deles en del informasjon på Oslo 676 
SVs hjemmeside, facebook-side og Oslo SVs nyhetsbrev. 677 

Kontakten mellom bystyregruppa og fylkesstyret 678 
Bystyregruppa har hatt god kontakt med fylkesstyret gjennom året. Fra årsmøtet 2017 har Sunniva 679 
Eidsvoll både vært fylkesleder og gruppeleder. I mange saker har det vært kontakt mellom enkelte 680 
bystyremedlemmer og fylkesstyret og dets ulike arbeidsgrupper.  681 

Kontakten med Oslo SU  682 
SU har vært fast representert på gruppemøtene. I tillegg har det vært flere samarbeidspunkter i 683 
forberedelsene og gjenomføringen av valgkampen. 684 

Kontakten med lokallagene 685 
Bystyregruppas kontakt med lokallagene går i hovedsak via BU-gruppene, men i enkelte lokalpolitiske 686 
saker har kontakten også gått direkte med lagene. Lokallag har hatt møte med medlemmer fra 687 
bystyregruppa for å drøfte saker som er viktige lokalt, for eksempel reguleringssaker. I tillegg har 688 
medlemmer av bystyregruppa deltatt på flere møter i lokallagene, som innledere til medlemsmøter 689 
og årsmøter, og i anledning budsjettarbeidet. 690 

Kontakt med stortingsrepresentantene 691 
Bystyregruppas heltidspolitikere har faste, ukentlige møter, «fredagsmøter», med ledelse i Oslo SV 692 
og Oslo SVs stortingsrepresentanter, fylkessekretær, byrådene, byrådssekretærer og ansatte 693 
rådgivere i bystyregruppa. På møtene informeres og diskuteres det løpende arbeidet med politiske 694 
saker. I tillegg er det løpende kontakt mellom bystyregruppa/byrådsgruppa og medlemmer av 695 
stortingsgruppa om aktuelle saker. 696 

Bydelsutvalgene og BU-forum   697 
Hanne Eldby, BU-representant i Østensjø, var koordinator for BU-forumet frem til valget. Etter det 698 
ble vervet overtatt av Gunnell Sandanger i fylkesstyret. Vi har en egen e-postliste (osv-bu@sv.no) og 699 
en lukket Facebook-gruppe som brukes til kommunikasjon med og mellom BU-representantene. 700 

Kontakten med medlemmer av bydelsutvalgene har også skjedd gjennom direktekontakt mellom 701 
representanter i bystyregruppa og BU-medlemmer, for eksempel i sammenheng med behandling av 702 
enkeltsaker. I tillegg har det vært enkelte felles BU-forum med de tre byrådspartiene. 703 

mailto:osv-bu@sv.no
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7. Representasjon i bystyret og bystyreutvalg 704 
Nytt bystyre etter valget ble konstituert på bystyremøtet 23. oktober. Frem til da satt følgende 705 
representanter i SVs bystyregruppe. 706 

Faste medlemmer før 23. oktober 707 
● Gruppeleder; Sunniva Holmås Eidsvoll – medlem og fraksjonsleder i Samferdsels- og 708 

miljøkomiteen 709 
● Nestleder; Ivar Johansen - medlem og fraksjonsleder i Finanskomiteen 710 
● Ordfører; Marianne Borgen – medlem i Kultur- og utdanningskomiteen 711 

Varamedlemmer  712 
● 1. varamedlem; Celia Tetu Lima – 1. vara til kultur- og utdanningskomiteen 713 
● 2. varamedlem; Gülay Kutal – 1. vara til finanskomiteen 714 
● 3. varamedlem; Trine Dønhaug – 1. vara til samferdsel- og miljøkomiteen og skygger 715 

byutviklingskomiteen komiteen 716 
● 4. varamedlem; Benjamin Endré Larsen, 2. vara til helse- og sosialkomiteen 717 
● 5. varamedlem; Andreas Tangen Borud, 2. vara til kultur- og utdanningskomiteen 718 
● 6. varamedlem; Joakim Dyrnes – 2. vara til samferdsels- og miljøkomiteen 719 

SV doblet representasjonen i bystyret ved valget, og etter det konstituerende bystyremøtet 23. 720 
oktober satt følgende representanter i SVs bystyregruppe. I den nye bystyreperioden endret 721 
komiteene navn til utvalg. 722 

Faste medlemmer etter 23. oktober 723 
● Marianne Borgen – ordfører og medlem i Helse- og sosialutvalget (fraksjonsleder) 724 
● Sunniva Holmås Eidsvoll – gruppeleder og medlem i Byutviklingsutvalget (fraksjonsleder) 725 
● Sarah Lilleberg Safavifard - medlem i Kultur- og utdanningsutvalget (fraksjonsleder) 726 
● Arvid Ellingsen - medlem i Finansutvalget (fraksjonsleder) 727 
● Trine Dønhaug - gruppenestleder og medlem i byutviklingsutvalget 728 
● Ola Wolff Elvevold - fast vara for Omar Samy Gamal og medlem i Samferdsels- og  729 

miljøutvalget (fraksjonsleder) 730 

Varamedlemmer 731 
● Abdi Said Diriye, 1. vara til Helse- og sosialutvalget 732 
● Assad Nasir, 1. vara til Kultur- og utdanningsutvalget 733 
● Nadya Tahir, 1. vara til  Byutviklingsutvalget 734 
● Celia Vilde Tétu Lima, 2. vara til Kultur- og utdanningsutvalget 735 
● Attia Mirza Mehmood, 2. vara til Helse- og sosialutvalget 736 
● Gülay Kutal, 1. vara til Finansutvalget  737 
● Ingrid Wergeland, 1. vara til Samferdsels- og  miljøutvalget 738 
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● Ingrid Hødnebø, 2. vara til Byutviklingsutvalget 739 
● Sulaksana Sivapatham, 2. vara til Samferdsels- og  miljøutvalget 740 

8. Bystyregruppas sekretariat 741 

Frikjøpte politikere:   742 
● Gruppeleder frikjøpt 100%: Sunniva Holmås Eidsvoll 743 
● Ordfører: Marianne Borgen 744 

Rådgivere:  745 
● Lena Jensen; fast ansatt politisk rådgiver i 100%-stilling    746 
● Jens Aas-Hansen; fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 100%-stilling. Fordelt 80/20 747 

mellom bystyregruppen og fylkeslaget. 748 
● Ola Wolff Elvevold; midlertidig ansatt som rådgiver på kommunikasjon i ca 2 uker under 749 

valgkampen i august. 750 
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