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Sak 5.1/20 Fylkesstyrets beretning 2019 

1. Politisk oppsummering 1 

2019 har vært et år preget av valgkamp for Oslo SV. Med skolering og forberedelser på våren – en 2 

intens valgkamp etter fellesferien – og vel så intense forhandlinger både på Rådhuset og i de 3 

rødgrønne bydelene frem til resultatene var klare i slutten av oktober. 4 

I Oslo endte SV på 9,1 %, opp 3,7 prosent fra 2015. SV hadde fremgang i samtlige 15 bydeler og kom 5 

også inn i alle bydelsutvalgene. Bystyregruppen ble fordoblet med til sammen seks representanter, 6 

SV beholdt ordføreren og fikk i tillegg en ny byråd. 7 

Konkurransen om de rødgrønne velgerne er sterk i hovedstaden, og MDG og Rødt gjorde historisk 8 

gode valg. Dermed har SV god grunn til være fornøyd med å vokse såpass kraftig. Det var 9 

Arbeiderpartiet som tapte årets valg og mistet mange velgere til de andre rødgrønne partiene og til 10 

bompengepartiet. 11 

Valget i 2019 var det første valget på lang tid der SV var i byråd. Dette ga oss en anledning til å gå til 12 

valg på suksesshistorier fra de siste fire årene, samtidig som vi kunne peke ut en kurs for fire nye 13 

rødgrønne år. 14 

Med våre to byråder Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal, ordfører Marianne Borgen og 15 

gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll i spissen fikk SV gjennomslag for alle de fire hovedkravene i den 16 

nye byrådsplattformen: Gratis AKS i hele byen, en helt ny boligpolitikk, nei til profitt i velferden og 17 

flere kollektivavganger i både indre og ytre by. 18 

2019 var det beste året noensinne når det gjelder antall medlemmer for SV. Nasjonalt har vi nå over 19 

15 000 medlemmer, og i 2019 meldte nesten 4000 seg inn i partiet. Sist medlemsrekord var i 1992 da 20 

vi hadde 13933 medlemmer. Medlemsveksten i Oslo var på 18% i 2019, og vi manglet bare syv 21 

medlemmer på å runde 3000 da fristen gikk ut 31.12 2019. 22 

Aktiviteten blant medlemmer og lokallag har vært stor. I tillegg til en rekke valgkamparrangementer 23 

har SVs folk vært i aksjon i bydelsutvalgene, bystyret, i faggrupper, på medlemsmøter, årsmøter, 24 

aksjoner og demonstrasjoner. Mange SVere har sluttet opp om - og vært synlige som SVere - i 25 

folkelige mobiliseringer som 8. mars, 1. mai, Oslo Pride, Klimabrøl og klimastreiker. I 2019 har vi også 26 

restarter de politiske gruppene i Oslo SV og fått 70 nye aktive påmeldinger til de syv aktive gruppene. 27 

Oppsummert er det viktig å peke på at ting ikke har gått av seg selv. SVere har som alltid jobbet 28 

frivillig i sene timer, stått i tøffe politiske forhandlinger og tatt vanskelige veivalg. Men slitet har 29 

betalt seg, og vi har satt spor som betyr noe for folk og som tar oss i riktig retning mot et enda 30 

grønnere og mer rettferdig Oslo. 31 
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2. Partiorganisasjon 32 

Fylkesstyret 33 

Fylkesstyret har i 2019 bestått av: 34 
 35 
Sunniva Holmås Eidsvoll (leder) 36 
Carl Morten Amundsen (nestleder) 37 
Hanne Lyssand (nestleder) 38 
Omar Samy Gamal 39 
Gunnell Erika Sandanger 40 
Margrethe Gustavsen 41 
Dara Goldar (frem til 31.10.2019) 42 
Karianne Hansen Heien 43 
Kristian Takvam Kindt 44 
Karin Harnæs 45 
Benjamin Larsen 46 
Kajsa Falsen (Oslo SU). 47 

Jan Breivoll (1. vara) 48 
Toril Fiva (2. vara) 49 
Nadya Tahir (3. vara) 50 

Arbeidsutvalget har i denne perioden lagt opp til at noen komplekse saker har blitt behandlet over 51 
flere møter. F. eks første mai-paroler, evaluering av valgkampen og sakspapirer til årsmøtet. 52 

Fylkesstyret har i perioden avholdt 16 møter. I tillegg til faste saker som konstituering, godkjenning 53 
av protokoller, den politiske situasjonen og eventuelt har følgende saker blitt behandlet: 54 

FS 4/2019   Presentasjonsrunde (Orienteringssak) 55 
Dato: 14.03.2019  Hvilke saker Oslo vil kjempe for på LM 56 

Konstituering 57 
Møteplan 58 
Miljøkampanjen 11.-17. mars 59 
Evaluering av 8. mars 60 
Organisering av valgkampen 61 
Neste FS 11.4 62 

 63 
FS 5/ 2019   Den politiske situasjonen 64 
Dato: 11.04.2019  Valgkampbudsjett 65 

Gjennomgang av arbeidsplan herunder fordeling av kontaktpersoner for  66 
lokallag og Beredskapsplan for trygge møteplasser 67 
Første mai: Paroler og arrangement (diskusjonssak) 68 
Evaluering av årsmøtet 69 
Neste FS: 25. april 70 

 71 
FS 6/ 2019   Oversendte saker fra årsmøtet 72 
Dato: 25.04.2019  1. mai: Vedtak av paroler og status på festen etter toget 73 

Innstilllinger til RS 21. mai  74 
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Valgkampseminaret 11. mai 75 
Oppsummering fra Landsmøtet 76 
Neste FS: 9. mai 77 

 78 
FS 7/ 2019   Opplegget for debatten om rasisme på Repskapet 79 
Dato: 09.05.2019  Endringsforslag til ungdomsuttalelsen på RS 80 

1. mai evaluering 81 
Forskjellsoslo-kampanjen 82 
Fylkesstyreskolering v/ Endre Flatmo 83 
Neste FS 23. mai 84 

 85 
FS 8/ 2019   Den politiske situasjonen: Byrådets forslag til revidert budsjett  86 
Dato: 23.05.2019  Oppfølging av for debatten om rasisme 87 

Landsstyresaker 88 
Runde på alle kontaktpersonene 89 
Løpeseddel fra Nordre Aker 90 

 91 
FS 9/ 2019   Oslo-hjelpa  92 
Dato: 20.06.2019  Situasjonen i lokallagene 93 
   Den politiske situasjonen 94 

Orientering fra Landsstyret 95 
Status på regnskapet 96 
Neste møte 15.8 97 

 98 
FS 10/ 2019   Den politiske situasjonen 99 
Dato: 15.08.2019  Prosess for å reise saker og innlegg i aftenposten 100 

Kort runde på situasjonen i lagene 101 
Neste ordinære FS-møte 12.9 102 

 103 
FS 11/ 2019   Den politiske situasjonen etter valget 104 
Dato: 12.09.2019 Mandat og sammensetning for forhandlingsutvalget 105 

Neste FS-møte 26.9 i forkant av møte med lokallagene  106 
 107 

FS 12/ 2019   Evaluering av valgkampen (første runde) 108 
Dato: 26.09.2019  LS-saker (diskusjonssak) 109 

Oppfølging av debatt om venstresiden og minoritetsungdom 110 
Møteplan 111 
Neste FS-møte 10.10 112 

 113 
FS 13/ 2019    Status på forhandlingene 114 
Dato: 10.10.2019  Neste ordinære FS-møte 31.10 115 
 116 
FS 14/ 2019   Innstilling til representantskapets forretningsorden 117 
Dato: 21.10.2019  Innstilling til plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet,  118 
   Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2019-2023 119 
 120 
FS 15/ 2019   Den politiske situasjonen 121 
Dato: 31.10.2019  Organisatoriske saker 122 

Forslag til SVs nasjonale arbeidsprogramkomite  123 
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Festkomité for julebordet 13.12  124 
Oppstart av alle gruppene i Oslo SV 125 
Oppfølging av lokallagene 126 
Kommende møter 127 
Neste møte 21.11 128 

 129 
FS 16/ 2019   Den politiske og organisatoriske situasjonen 130 
Dato: 21.11.2019  Landsstyresaker 131 
   Innstillinger til Repskapet 10.12 132 

Oppfølging av debatten om ungdomskriminalitet 133 
Organisatoriske saker 134 
Orientering fra festkomité for julebordet 13.12 135 
Neste møte 05.12 136 

 137 
FS 17/ 2019   Grupper som skal nedsettes: 138 
Dato: 05.12   Grønn Ny Deal 139 

Ungdomskriminalitet 140 
Forberedelse av uttalelse på arbeid, sosial og mangfold 141 
Forberedelse av uttalelse på oppvekst og kunnskap 142 
Konferanse til våren 143 

 144 
FS 01/ 2020   Dagsorden for RS 1/20 04.02 2020 145 
Dato: 16.01   Landsstyresaker 146 

Den politiske situasjonen  147 
Situasjonen i lokallagene  148 
Andre Årsmøtesaker: 149 
Arbeidsplan 1. runde 150 
Forslag til vedtektene 151 
Budsjett 1. runde 152 
Beretning 1. runde 153 
FS forslag til to uttalelser på våre byrådsfelt 1. runde 154 
Ny i SV 12. februar 155 
Neste FS-møte 30.1 156 
 157 

FS 02/ 2020   Den politiske situasjonen 158 
Dato: 30.01   Årsmøte: Regnskap 1. runde 159 

Årsmøte: Uttalelser fremmet av FS 2. runde 160 
Årsmøte: Arbeidsplan 2. runde 161 
Årsmøte: Nominasjonskomiteen (medlemmer) 162 
Årsmøte: Innkomne saker 1. runde 163 
Årsmøte: Kjøreplan, forretningsorden og dagsorden 164 
Neste FS-møte 6.2 165 

 166 
FS 03/ 2020   Den politiske situasjonen 167 
Dato: 06.02   Årsmøte: Budsjett 2020, 2. runde 168 

Årsmøte: FS Beretning 2019, 2. runde 169 
Årsmøte: Mandat for nominasjonskomiteen 170 
Årsmøte: Innkomne saker 171 
Årsmøte: Konstituering, program og praktiske oppgaver 172 
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Den store konferansen 9. mai 2020 173 
8. mars 174 
Neste møte 12.03 175 

Liste over uttalelser vedtatt av Fylkesstyret 176 
Fylkesstyret har ikke vedtatt egne uttalelser denne perioden. 177 

Fylkesstyrets arbeidsutvalg 178 
Fylkesstyrets arbeidsutvalg har i perioden bestått av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder), Hanne Lyssand 179 
(nestleder) og Carl Morten Amundsen (nestleder). Arbeidsutvalget har møttes hver uke på Rådhuset. 180 
Arbeidsutvalgets oppgaver er knyttet til den daglige driften av fylkeslaget, inkludert 181 
arbeidsgiveransvaret for fylkeslagets ansatte, økonomiske disposisjoner, saksforberedelser for 182 
fylkesstyret, effektuering av vedtak og hastesaker.  183 

Partikontorets sammensetting 184 
Partikontoret til Oslo SV har i perioden hatt én fast fulltidsstilling som fylkessekretær og politisk 185 
rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver i 20 % stilling. I valgkampen ansatte vi Torbjørn Valum som 186 
valgkampsekretær (01.03.19-15.10.19) og Marte Guldal Bramnes som valgbodansvarlig (10.08.19-187 
10.09.19). Vi fikk også en prosjektstilling til ytterligere en valgkampmedarbeider, Jan Breivoll 188 
(01.06.19-d.d). 189 

Lokallagene 190 

I perioden har Oslo SV hatt 15 geografisk baserte lokallag som følger bydelsgrensene og et studentlag 191 
ved studiestedene i Oslo: Oslo SVs studentlag.  192 

Tabell 1: Oslo SVs lokallag med medlemstall og lokallagsleder per 31.12.2019 193 

Lokallag Lokallagsleder Medlemstall 

Alna SV Håkon Astrup/Sunniva Bratsberg 123 

Bjerke SV Ola Wolff Elvevold  114 

Frogner SV Petter Sommervold 185 

Gamle Oslo SV Stine Solvoll Navarsete 484 

Grorud SV Tale Pleym 66 

Grünerløkka SV Mari Arntzen Østvoll  418 

Nordre Aker SV Arnodd Håpnes 200 

Nordstrand SV Helene Bakklandet 148 

Oslo SVs studentlag Kristine Odgaard Jacobsen/ Frida Indregard 20 

Sagene SV Jonas Finnanger 359 

St. Hanshaugen SV Jan Breivoll  237 

Stovner SV Karen Golmen  53 

Søndre Nordstrand SV Erlend Tynning Larsen  156 

Ullern SV Beate Bruun 70 

Vestre Aker SV Mari Lilleng 114 
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Østensjø SV Ann Nordal  224 

 194 

Fylkesstyrets møter med lokallagene 195 
Fylkesstyret og representanter for lokallagene har de siste årene møttes jevnlig til gjensidig 196 
informasjon og mer uformelle diskusjoner om politiske og organisatoriske saker. Det er avholdt to 197 
møter mellom lokallagslederne og fylkesstyret og et julebord på Kampen Bistro for FS, ansatte, 198 
stortingsgruppa, bystyregruppa, byråder, BU-medlemmer og lokallagslederne. Følgende saker har 199 
blitt behandlet: 200 

LL 01/2019   Oslo SVs valgkampplaner 201 
Dato: 25.04  Lokale valgkampplaner: Runde på alle lagene 202 

Den politiske situasjonen: Valgkampen v/ Marianne Borgen. Hvor står vi  203 
politisk og organisatorisk. 204 

LL 02/2019  Den politiske situasjonen: Valgkampen. Lokale runde på status i alle lagene 205 

Dato: 15.08  Spørsmål og avklaringer 206 

Dato: 13.12  Julebord sammen med FS, ansatte og alle de faste folkevalgte. 207 

Representantskapet 208 

Periodens sammensetning av representantskapet er gitt i tabell 2.  209 
Tabell: Delegatfordeling i Oslo SVs representantskap 210 

Alna 3 

Bjerke 3 

Frogner 6 

Gamle Oslo 13 

Grorud 2 

Grünerløkka 11 

Nordre Aker 5 

Nordstrand 3 

Studentlag 2 

Sagene 9 

St. Hanshaugen 6 

Stovner 2 

Søndre Nordstrand 4 

Ullern 2 

Vestre Aker 3 

Østensjø 6 

Totalt 80 

 211 
I tillegg har våre faste stortingsrepresentanter og byråder, tre representanter fra fylkesstyret, tre 212 
representanter fra bystyregruppa og fire representanter fra Oslo SU fulle rettigheter. 213 

Representantskapet har avholdt fire møter i perioden. Følgende saker har blitt behandlet: 214 
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RS 2/2019  Spørrehalvtime (Orienteringssak) 215 
Dato: 21.05 Sukkerbitens venner (Informasjosjonssak) 216 
  Innledning ved Sverre Jervell, Sukkerbitens venner  217 

Rasisme i Norge i dag (diskusjonssak) 218 
Innledning ved Rune Berglund Steen, leder av antirasistisk senter. 219 

Marian Hussein, leder av inkluderingspolitisk utvalg i SV, legger frem antirasistisk  220 

plattform, vedtatt på Landsmøtet i SV 221 

Fritidstilbud for barne- og ungdomsbefolkningen i hele Oslo (vedtakssak) 222 
Stine Solvoll Navarsete legger forslag til uttalelse.  223 

 224 
RS 3/2019   Konstituering 225 
Dato: 21.10 Ny byrådsplattform for 2019-2023 (vedtakssak) 226 

 227 
RS 4/2019   Spørrehalvtime (Orienteringssak) 228 
Dato: 10.12 Ny Grønn Deal (diskusjons- og vedtakssak) 229 

 Innledning ved Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV. 230 

Evaluering av valgkampen 2019 (vedtakssak) 231 

Valgkomite til årsmøtet 2020 232 

 233 
RS 1/2020  Spørrehalvtime (Orienteringssak) 234 
Dato: 04.02  E18 og Oslo-pakke 3 (diskusjonsak) 235 

Innledning ved Terje Rognlien leder av Oslo-pakke 3 sekretariatet  236 

Hva blir viktig for SV i reforhandlingene av avtalen v/ Sunniva Holmås Eidsvoll. 237 

Oslo SVs innspill til Grønn ny deal 238 

Innledning ved Gunnell Sandanger 239 

Prosessen for arbeidsprogrammet i Oslo SV (vedtakssak) 240 

Innledning ved Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein og Ingvild Reymert.  241 

Liste over uttalelser vedtatt av Representantskapet (Se hele uttalelser i kapittel 8.) 242 
▪ Fritidstilbud for barne- og ungdomsbefolkningen i hele Oslo (21.05.2019) 243 
▪ Oslo SVs innspill til Grønn ny deal (04.02.2020) 244 

3. Organisatorisk 245 

Årsmøte (foregående år) ble avholdt i Hagegata 23, den 2.-3. mars 2019. Alle vedtak fra årsmøtet er 246 
tilgjengelig her: https://www.sv.no/oslo/vedtak-fra-arsmotet-2019/  247 

Medlemmer 248 

Medlemstallet har fortsatt å stige til nye høyder. Mens veksten i 2018 flatet litt ut i forhold til de siste 249 
årene, har vi i 2019 igjen økt med 18,1% og totalt 2993 betalende medlemmer.  250 

https://www.sv.no/oslo/vedtak-fra-arsmotet-2019/
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 251 

Økonomi 252 

Årsmøte hadde budsjettert med det kunne brukes opptil 1 650 000 på valgkamp, noe som ville gitt et 253 

underskudd på 1 054 900. En av forutsetningene for et så raust valgkampbudsjett var at vi skulle 254 

klare å samle inn 500 000 i gaver til valgkamp. Hvis man teller med 50 000 som ble donert til 255 

valgkampen av toppolitikere på nominasjonsmøtet 2018, manglet vi bare 7361 på å nå målet. Noen 256 

av postene til valgkampen ble ikke brukt opp. Vi hadde også større inntekter enn budsjettert bla 257 

annet fra medlemskontingenten og SVs organisasjonsfond, så dermed viser resultatet et underskudd 258 

på bare 895 551.  259 

Til tross for at vi dette valgåret har tært på egenkapitalen, har fylkeslaget fremdeles en solid økonomi 260 
med 2 074 406 i egenkapital per 31.12.2019. 261 

Inntektene fra partiskatten er et viktig bidrag til Oslo SVs økonomi. Nå som vi har fordoble antallet 262 

bystyrekandidater og fått en ny byråd, kan vi forvente en økning av denne inntektsposten med ca. 263 

200 000 kr. Vi vil også få betraktelig mer i statlig og kommunal støtte i de fire årene fremover.  264 
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Faste arrangementer 265 

8. mars 266 

SV startet dagen med egen løpeseddelaksjon. Kvinnegruppa i Oslo SV arrangerte sitt tradisjonelle 267 
pølse og plakatverksted før toget, men ble denne gangen overrumplet med rekordstort oppmøte. 268 
Vanligvis kommer det ca. 50 deltakere, men på grunn av regjeringsforhandlingene med Krf om 269 
endringer i abortloven dukket det opp nærmerer 200 personer i et alt for lite lokale, som vi hadde 270 
fått låne av handel og kontor. Appellanter for dagen var Marie Simonsen og Marianne Borgen. 271 
Oppmøte på torget var også rekordstort.  272 

1. mai 273 

I år var det tolv lokallag som inviterte til 1. maifrokost (noen i samarbeid med hverandre), med 274 
appeller fra Inga Marte Thorkildsen, Kari Elisabeth Kaski, Marianne Borgen, Sunniva Holmås Eidsvoll, 275 
Omar Gamal, Sarah Safavifard, Arvid Ellingsen, Trine Dønhaug og Berit Riise Kåkvik. 276 

Fylkesstyret hadde vedtatt paroler som samsvarte med hovedkravene våre i valgkampen, i tillegg til 277 
gjenbruk av en internasjonal klassiker:   278 

● Profittfri velferd! 279 
● God og gratis aktivitetsskole til alle 1.- 4. klassinger i hele byen! 280 
● Alle skal ha råd til bolig: En tredje boligsektor. 281 
● Styrk kollektivtrafikken! Ingen skal være avhengig av bil til jobb, skole og barnehage. 282 
● Ei framtid fri for atomvåpen 283 

SV var det største partiet i toget med 530, mot Rødts 480 og Ap 460. Denne gangen hadde vi litt 284 
større fokus på å sprite opp stemningen i toget, med håndplakater og et bittelite korps. Oppstillingen 285 
var bedre organisert denne gangen med Leder av Oslo SV og fanen rett bak korpset, flaggborg før 286 
parolene. Hvem som skulle bære hvilke paroler var avtalt på forhånd. 287 

Etter toget inviterte vi til fest ute i Prindsens hage hvor det skulle være mulig å kjøpe mat og drikke til 288 
en grei pris, hadde det ikke vært for veldig mange folk og lange køer. Omar Gamal arrangerte quiz og 289 
leder av EL og IT-forbundet, Jan Olav Andersen, og Mina Jørgensen Bergem fra Oslo SU hold appell. 290 
Denne gangen ble det opplegget for barna litt amputert, men vi hadde leid to boule-baner og hadde 291 
med annet utstyr og la til rette for uorganisert lek. 292 

Miljøfestivalen 2. juni 293 
Oslo SV deltok som vanlig på Oslo kommunes miljøfestival #mitt grønne Oslo, i forbindelse med FNs 294 
klimadag. Det var miljøgruppa som tok ansvar for å organisere og bemanne standen vår. I år delte vi 295 
ut frøposer og hadde barneaktiviteter som fiskedam, tog-bane og tegnebord med ordføreren.  296 

Pride 297 

Skeive sosialister har i mange år stått for SVs synlighet under Pride. Vi organiserer rundt 40 frivillige 298 
som står på stand fra onsdag-lørdag siste uken i juni, deler ut løpesedler, tilrettelegger for vår 299 
paradedeltakelse, lager paroler og sørger for at det er god stemning og god lyd fra SV-toget. Vi deltar 300 
i debatter, forbereder SV-politikere på å delta i debatter, fremmer SVs lhbt-politikk i media, skaper 301 
egne debattarenaer, og i valgår svarer vi også på spørsmål om hva SV nasjonalt eller Oslo SV går til 302 
valg på.  303 

I SV-toget var vi flere hundre som gikk under vår og SU sine paroler. Årets hovedparole var «You 304 
can´t pray the gay away», som et svar på debatten om såkalt «homoterapi» som pågikk den 305 
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sommeren. Løpeseddelen vår handlet om SVs representantforslag om forbedring av 306 
behandlingstilbudet til transpersoner. Et forslag som har vært lenge etterlengtet av den skeive 307 
bevegelsen, og som SV er første og fremste parti på Stortinget med å kjempe for. Vi hadde også 308 
heiaropet «Pride er politikk, ikke butikk» for å markere at Pride er mer enn bare fest, det er en 309 
politisk markering. Et innlegg i debatten om den økte kommersialiseringen av Pride som vi er veldig 310 
bekymret for.  311 

Dette er tid- og ressurskrevende arbeid, så vi har satt stor pris på pengestøtte og mobiliseringshjelp 312 
fra Oslo SV. I 2020 ønsker styret i Skeive sosialister å involvere Oslo SV mer og tidligere i 313 
planleggingsprosessen, slik at vi kan få enda mer ut av potensialet vi har i de nær 3000 medlemmene 314 
(og allierte) som kan hjelpe oss med å løfte SVs synlighet enda mer. Vi ser frem til samarbeidet. 315 

4. Oppfølging av organisasjons- og arbeidsplanen 316 

2019 har vært et kommunevalgår, og alt vi har gjort har handlet om å nå målet om å oppnå flertall på 317 
venstresiden i Oslo, og bli representert i alle bydelsutvalg. 318 

Valgkamp 319 

Valgkampen er beskrevet i en egen rapport vedtatt av Representantskapet 10. desember 2019. Den 320 

er tilgjengelig her: https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/RS-4-321 

Valgkamprapport.pdf 322 

Oslo SVs hovedmålsetninger 323 

Årsmøtet i 2019 vedtok noen prioriteringer som skulle være styrende for fylkeslaget gjennom 324 
arbeids- og organisasjonsplanen (AOP).  325 

I denne planen slås det fast at fylkeslaget er et redskap til å få gjennomslag for partiets politikk, og 326 
det gjøres blant annet ved å mobilisere medlemmene til å delta i det politiske arbeidet. For å lykkes 327 
må Oslo SV være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon.  328 

I perioden fram mot 2021 har fylkeslaget tre hovedmålsettinger:  329 

● Være en synlig og tydelig politisk aktør i politikken fram mot lokalvalget 2019 og 330 
stortingsvalget 2021.  331 

● Styrke medlemsdemokratiet gjennom å involvere medlemmene i utformingen av politikken, 332 
bedre kunnskapen om partiets politikk og sørge for kommunikasjon mellom ulike nivå i 333 
organisasjonen.  334 

● Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.  335 

Her følger en evaluering av hvordan fylkeslaget har fulgt opp prioriteringene i arbeidsplanen: 336 

En tydelig og synlig politisk aktør 337 

Fylkeslaget hadde som mål å doble antallet representanter i Oslo bystyre. For å nå dette målet skulle 338 
Oslo SV bruke sin posisjon i Oslos byråd og våre profilerte politikere på Rådhuset til å markere oss og 339 
synliggjøre SVs politikk. Dette målet ble nådd. 340 

https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/RS-4-Valgkamprapport.pdf
https://www.sv.no/oslo/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/RS-4-Valgkamprapport.pdf
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Medieomtale i 2019 341 

Valgåret 2019 har naturligvis vært et år med mye medieoppmerksomhet rundt Oslo-politikken, 342 

inkludert SV og våre mest synlige profiler. Det har vært et økende trykk gjennom året frem mot 343 

valgdagen, og et fortsatt høyt trykk etterpå blant annet som følge av byrådsforhandlinger.  344 

Sakene Oslo SV har vært profilert på inkluderer skole og gratis aktivitetsskole, miljø-, klima og 345 

samferdselssaker, boligpolitikk og byutvikling, saker knyttet til forskjeller og levekår, barn og 346 

oppvekstvilkår, og saker knyttet til mangfold og inkludering. 347 

Antall artikler som omtaler SV i Oslo fra Retriever. Fordelt på måneder.  348 

 349 
Våre fire hovedprofilers synlighet gjennom året. Tall fra Retriever. 350 

 351 

Mediebildet i valgkampen 352 

Den ubestridte hovedsaken i valgkampen var striden om bompengene der MDG og FNB dominerte 353 

synligheten på hver sin fløy. Den konfliktorienterte kommunikasjonen til begge disse partiene gjorde 354 

det krevende for andre stemmer å bryte igjennom. Striden fikk næring av klimastreiker, en voksende 355 

regjeringskrise og en forsinket innføring av nye bomsnitt i Oslo. SV lyktes ikke å bli en hovedaktør i 356 



 

Oslo Sosialistisk Venstreparti                                        sv.no/oslo                     
Hagegata 22, 0654 Oslo                                                                                                                      oslo@sv.no  
  12 

denne saken, men vi gjorde en innsats og lyktes med å få en viss synlighet. Blant annet et utspill i 357 

Dagbladet mot Høyres forslag til 3-timersrabatt i bomringen (“happyhour for utslippsbiler”) og et 358 

utspill som sammenliknet bompengeutgifter med AKS-utgifter, samt leserinnlegg og enkeltsitater. 359 

Selv om bompengesaken dominerte, var også andre temaer høyt på dagsorden. Kanskje særlig skole- 360 

og oppvekstpolitikk. SV var opptatt av å vise at vi vil gjøre Oslo til en god barneby og bygge laget godt 361 

rundt de minste barna våre. Her var SV langt bedre posisjonert og vi lykkes i stor grad med å bli 362 

Høyres store motpol, noe vi tjente på. Med solide oppslag om blant annet AKS og skolefinansiering 363 

fremsto SV med tydelighet og gjennomslagskraft. Det var på dette området, med byråd Inga Marte i 364 

spissen, vi hadde størst gjennomslagskraft i pressearbeidet. 365 

Vi lyktes også å få på flere gode miljø- og samferdselsutspill som ikke handlet om bompenger. Blant 366 

annet på trasé for ny t-banetunnel, gummigranulat, sykkeltilrettelegging, cruisetrafikk, 367 

regnskogødeleggelse og elsparkesykler. Videre markerte vi oss tydelig på flere utspill om 368 

boligpolitikk, Sukkerbiten (og andre kamper om grøntområder og parker) og avkommersialisering. 369 

Debatten om Sukkerbiten var en nyttig erfaring. Det var en sak som rullet og gikk fra tidlig vår og 370 

gjennom hele valgkampen. SV var tidlig ute med å posisjonere deg i debatten og brukte flere profiler 371 

aktivt, inkludert Marianne og Sunniva. I praksis fungerte den som et slags “femte hovedkrav” der SV 372 

viste at vi setter innbyggere foran utbyggere. Den var også et eksempel på godt samarbeid mellom 373 

lokallaget i Gamle Oslo og bystyregruppa i en sak som hadde både en helt lokal interesseforankring 374 

samtidig som den hadde en byomfattende symbolverdi. 375 

Mediedekning for Oslo SV dag for dag (antall artikler) fra 1. juni til 9. september ifølge Retriever, 376 

sammenliknet med MDG, Rødt og Arbeiderpartiet. 377 

 378 
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Inga Marte var vår tydeligste talsperson i sakene som handlet om skole, AKS og oppvekst og hadde 379 

god profilering i valgkampen, inkludert en forside i Aftenposten. Den tydelige saksprofilen på barn og 380 

unge gjorde seg også gjeldende i et klimautspill i VG ifm klimastreiken, her tok Inga Marte til orde for 381 

stemmerett for 16-åringer. 382 

Marianne var også jevnt over veldig synlig både før og under den intensive valgkampen. Sakene hun 383 

var synlig på var imidlertid mye mer spredt enn Inga Martes, og Marianne “eide” ikke et saksområde 384 

på samme måte som Inga Marte. Likevel bar Mariannes synlighet preg av en tydelig stil - nemlig 385 

omsorgen for hele byen og spesielt barna. Det er et mål for oss å dyrke ordførerens profil som “Mor 386 

Oslo”. 387 

Sunniva jobbet målrettet på miljø- og samferdselssaker, og selv om det gikk litt under radaren på den 388 

enorme bompengedebatten, hadde Sunniva en rekke enkeltutspill på konkrete forslag knyttet til 389 

dette saksområdet. Men andre ord kan man si at Sunniva endte opp med tydelig saksprofil, men noe 390 

lavere synlighet. 391 

Omar var den minst synlige av våre fire hovedprofiler, men hadde likevel noen viktige nøkkeloppslag 392 

om rasisme, bolig og BDS, blant annet. Omar gjorde dessuten en god figur på flere tv-sendinger, både 393 

NRK-programmet “Einig”, debatt på TV2 nyhetskanalen og på Østlandssendingen. 394 

Sosiale medier i 2019 395 

Ved utgangen av 2019 hadde facebooksiden til Oslo SV 6564 likerklikk. Dette var en økning fra 5269 i 396 

2018, og litt mer enn en dobling fra 2015. Vi har vært opptatt av å ha en aktiv side med et variert 397 

innhold av lenker, bilder, memer og video. Ved en del innlegg, spesielt i oppkjøringen til valget, 398 

brukte vi betalt spredning for å nå bredere, og for å få nye følgere. Et typisk innlegg på Oslo SV side 399 

har en rekkevidde på mellom 1.000-5.000. Enkelte innlegg fikk langt større spredning, særlig innlegg i 400 

innspurten av valgkampen. 401 

 402 

 403 
 404 

Viktigere enn siden til Oslo SV er sidene til Inga Marte Thorkildsen og Marianne Borgen. Førstnevnte 405 

hadde ved utgangen av året 25.317 likerklikk (opp ca 1800 i løpet av året) og har den desidert største 406 
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facebooksiden blant byrådene etter byrådslederen. Ordfører Marianne Borgen hadde en enda 407 

sterkere vekst og hadde 11.187 likerklikk ved utgangen av 2019 (opp fra 8937 året før). 408 

Lokallagene fra hver av de femten bydelene og studentlaget har også egne facebooksider. Her skjer 409 

det mye solid arbeid og alle sidene har hatt en betydelig økning i antall følgere det siste året. I Gamle 410 

Oslo og Søndre Nordstrand har SVs sider fått rundt 350 nye følgere hver. Det er verdt å trekke frem 411 

Søndre Nordstrand SV og Sagene SV som i år igjen har flest følgere av alle partiene i sin bydel, og i år 412 

er også Alna SV med i klubben! 413 

Oversikt over antall følgere på lokallagenes facebooksider: 414 

 415 
Facebook er det sosiale mediet som når bredest, men Oslo SV har også en aktiv twitterkonto med 416 

2861 følgere (opp fra 2494 følgere i fjor) og en instagramkonto med 1621 følgere (opp fra 1096 417 

følgere i fjor). Begge har vokst og når bredere ut enn tidligere år. 418 

Politikkutvikling 419 

Gruppene og nettverkene utgjør en faglig ressurs for partiet og øker partiets kapasitet for 420 
politikkutvikling. En slik organisering gjør også at det er lettere å komme inn i partiet og få innflytelse 421 
på partiets avgjørelser og meninger. To av gruppene har fremmet uttalelser til årsmøtet i 2020, og en 422 
av gruppene har i samarbeid med et av de nasjonale utvalgene fått vedtatt en uttalelse i Landsstyret. 423 

Partiet skal være en organisasjon med sterk tilknytning til andre organisasjoner som fag- og 424 
miljøbevegelsen og forskjellige miljøer for å bygge allianser i politiske saker. I desember sendte vi ut 425 
en invitasjon til å melde seg på en av de sju eksisterende og to nye gruppene i Oslo SV. Invitasjonen 426 
har blitt gjentatt i flere påfølgende nyhetsbrev og med en egen løpeseddel på møte for nye 427 
medlemmer. Så langt har 75 medlemmer respondert på dette initiativet. 428 
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I denne perioden har Fylkesstyret dessuten nedsatt to ad. hoc grupper som fikk som mandat å skrive 429 
forslag til vedtak til representantskapet. Den ene gruppen, som ble ledet av Gunnell Sandanger, 430 
fremmet et forslag til hva som skal være Oslo SVs innspill til partiets Grønn ny deal-prosjekt. Denne 431 
saken ble behandlet på RS 4. februar. Det andre politikkutviklingsprosjektet pågår fremdeles, og 432 
ledes av Petter Eide. Denne gruppen - som ofte forkortes til ungkrimgruppen - skal arrangere et 433 
åpent debattmøte og lage et forslag til uttalelse til representantskapet om ungdoms oppvekstvilkår, 434 
negativ sosial kontroll og rekruttering til kriminalitet. Det ble også satt ned egne grupper som som 435 
fikk i oppdrag å fremme forslag til Fylkesstyrets uttalelser til årsmøtet på våre to byrådsområder. 436 
Disse gruppene har blitt ledet av henholdsvis Åsmund Strand Johansen og Kristian Kindt. 437 

Allianser og samfunnskontakt 438 

For å styrke partiets tillit i viktige saker og øke vår sjanse for gjennomslag ønsker partiet å 439 
kontinuerlig styrke samarbeidet med våre alliansepartnere.  440 

Faglig leder i Fylkesstyret, Karianne Hansen Heien har vært tilstede på LO i Oslo sine Repskap, 441 
sammen med andre folke- og tillitsvalgte i Oslo SV. Vi har også jevnlige møter med Fagforbundet i 442 
Oslo. Det er i 2019 etablert en permanent gruppe for arbeidslivspolitikk ledet av Heien. 443 

De andre politiske gruppene har ansvar for å holde kontakten videre med organisasjoner innenfor 444 
sitt felt. Kvinnegruppen har gjennom sitt virke vært med på en rekke aksjoner og markeringer i 445 
samarbeid med kvinnebevegelsen - der selvsagt 8. mars var et høydepunkt. Miljøgruppen hadde 446 
ansvar for SVs deltakelse på den årlige Mitt grønne Oslo-festivalen 2. juni og LHBT-nettverket tok 447 
ansvar for at SV satte et solid preg på Pride-festivalen. 448 

I 2018 vedtok representantskapet en plan for å rekruttere flere medlemmer og tillits- og folkevalgte 449 
fra minoritetsmiljøene til SV. Dette arbeidet ble fulgt opp i valgkampen med egne verveløpesedler på 450 
Eid i juni og august. Det ble også gjennomført flere møter med forskjellige nasjonale grupper etter, 451 
initiativ fra både kandidater og tillitsvalgte, for å nå ut til nye velgergrupper og potensielle 452 
medlemmer. Etter valget viser resultatet at vi har fått 12 nye folkevalgte med minoritetsbakgrunn1 til 453 
bydelsutvalg og i bystyregruppa, deriblant en byråd. 454 

Kampanjer 455 

Oslo SV gjennomførte i forbindelse med valgkampen tre kampanjeuker for å få satt agendaen på våre 456 

hovedsaker: miljø, forskjells-Oslo og skole/AKS. I tillegg til dette deltok Oslo SV på alle de 457 

kampanjene og aksjonsdagene partiet la opp til i 2019. Les mer om dette i valgkamprapporten. 458 

Partidemokrati og samarbeid 459 

Representantskapet  460 

Fylkeslaget har hatt som mål at representantskapet skal være et spennende, kreativt og ledende 461 
organ. Fylkesstyret har derfor valgt å løfte opp politiske saker og uttalelser av stor betydning i 462 
representantskapet, fremfor å vedta dette i styret. Det desidert viktigste møte i år var da 463 
representantskapet vedtok å gi sin tilslutning til den nye fremforhandlede byrådsplattformen. I likhet 464 
med forrige byrådsperiode ble resultatet av forhandlingene lagt frem for representantskapet på et 465 
lukket møte med mobil og bildeforbud, for vedtak om tilslutning og eventuelt videre 466 

 
1 Med minst en forelder født utenfor Norge. 
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byrådssamarbeid med Arbeiderpartiet og MDG. 467 

På de øvrige representantskapsmøtene har det blitt vektlagt å invitere dyktige innledere som kan gi 468 
oss kunnskap og nye vinklinger på utvalgte problemstillinger og tema som:  469 

- Rasisme i Norge i dag 470 
- Grønn ny deal 471 
- E18 og Oslo-pakke 3 472 

 473 
Representantskapet har vært godt besøkt på alle møtene, med et gjennomsnittlig oppmøte i 474 
overkant av 70. I arbeidsplanen for 2019 sto det at et av møtene i representantskapet skulle legges til 475 
en bydel utenfor sentrum. Dette har ikke blitt gjennomført i denne perioden, men er planlagt for et 476 
av vårens møter. 477 

Den årlige strategisamlingen 478 

Det ble avholdt en strategisamling for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa, og Oslos 479 

stortingsrepresentanter 19. februar hjemme hos Sunniva Eidsvoll Holmås. Tema for samlingen var 480 

hvor vi står nå etter kommunevalget, hvordan vi skal jobbe opp mot 2021 og hva som blir viktig for 481 

Oslo. 482 

Samarbeid mellom bystyregruppa, byrådet og fylkeslaget 483 

Byrådet og bystyregruppas medlemmer har deltatt på representantskapsmøtene og stilt opp som 484 
innledere på andre aktiviteter i fylkeslaget. Nå som vi sitter i posisjon, er spørretimen i 485 
representantskapet en viktig arena for å få svar på det medlemmene ikke får vite gjennom media og 486 
andre eksterne kanaler. 487 

Oslomøtet (“fredagsmøtet”) er et ukentlig treffpunkt for bystyregruppen, stortingsgruppen, byrådet, 488 
ordføreren, de ansatte og arbeidsutvalget i fylkesstyret. Dette møtet brukes til å utveksle viktig 489 
informasjon på tvers, støtte hverandre i viktige prosesser samt ta raske avklaringer og reise 490 
prinsipielle spørsmål. 491 

Fylkesstyret denne perioden hatt en rullerende plan for å invitere stortingsrepresentantene, byrådet 492 
og ordføreren til å delta under punktet Den politiske situasjonen på fylkesstyremøtene, og på denne 493 
måten blitt enda bedre informert og hatt mulighet til å komme med innspill til det parlamentariske 494 
arbeidet i partiet. 495 

Byrådsrepresentanter 496 

Etter valget samlet vi alle nye og gamle folkevalgte til en folkevalgtsamling, 30.11 på Rådhuset. Målet 497 
med denne samlingen var å inspirere hverandre og å få innsikt i viktige oppgaver som folkevalgt. 498 
Programmet inneholdt både plenumsinnledninger og parallelle spor. Samlingen var svært godt 499 
besøk, og så godt som samtlige lokallag var representert. Vi har i perioden hatt to BU-forum. Dette 500 
arbeidet er planlagt å trappes opp med flere årlige samlinger, under ledelse av Gunnell Sandanger fra 501 
Fylkesstyret. 502 

Kontaktordning mellom lokallagene og FS 503 

Fylkesstyret har hatt kontaktpersoner for alle lokallagene. Kontaktpersonen er bindeleddet mellom 504 
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lokallagene og fylkesstyret, og skal jobbe for en god informasjonsflyt begge veier. Oppgaver 505 
kontaktpersonene har hatt dette året er å holde fylkesstyret løpende orientert om lokallaget, bistå i 506 
gjenringingsdugnaden og representere fylkesstyret på lagets årsmøte. 507 

Fylkesstyret har også stått sammen med lokallaget sitt på stand i valgkampen, og når lagene hadde 508 
ansvar for valgboden.  509 

I denne perioden har vi også igangsatt et prosjekt med en tettere oppfølging av lokallagsleder, i 510 

første omgang gjennom et intervju med alle 15 ledere i bydelene (studentlaget som gjenstår enda å 511 

intervjue) for å høre mer om utfordringer og muligheter i laget.  Et mål med prosjektet er å samle 512 

opp en idebank med gode ideer og praksiser der lokallagene kan inspirere og lære av hverandre. 513 

Oppfølging av landsstyrets arbeid 514 

Sunniva Holmås Eidsvoll representerer Oslo SV i Landsstyret. Fylkesstyret har tilpasset sin møteplan 515 
slik at styret har kunnet behandle landsstyresaker i forkant av alle LS-møtene. 516 

På denne måten har landsstyrerepresentanten sikret at fylkeslaget har fått gi sine innspill i forkant av 517 
vedtak. Hun har dessuten orientert om vedtak og andre debatter i etterkant av møtene.  518 

Internkommunikasjon  519 

Medlemsbrev på e-post er en viktig kommunikasjonskanal for Oslo SV til medlemmene, og brevene 520 
leses av mange. Det ble sendt ut totalt 17 medlemsbrev i 2019 med en snittåpningsprosent på 48,1%. 521 
En økning fra 42,5% i 2018. Dette er en høy åpningsprosent, og med stadig flere medlemmer ble det 522 
også stadig flere mottakere. Listen økte fra 2835 til 3276 navn i løpet av året. 523 

Oslo SVs facebookside også oppdateres jevnlig med nyhetssaker og informasjon om 524 
medlemsaktiviteter. Vedtak, protokoller og lignende fra møter i fylkeslaget legges ut på fylkeslagets 525 
nettside. Nettsidene inneholder oppdatert kontaktinfo, og i 2019 styrket vi informasjonen om 526 
lokallag og politiske grupper på www.oslosv.no. Når det skjer noe viktig i byrådet eller bystyret får 527 
medlemmene beskjed umiddelbart på e-post.  528 

Et spennende og engasjerende parti 529 

Det sosiale fellesskapet 530 

Fylkeslaget har som stående mål at det skal være morsomt og hyggelig å være medlem i Oslo SV.  531 

Etter årsmøtets første dag blir det alltid lagt opp til at folk kan gå ut og spise et sted i nærheten. Det 532 
samme gjelder andre møter som representantskapsmøter og møter for nye medlemmer.  533 

Det ble ikke arrangert noen sommerfestival i år, men alle de aktive i valgkampen ble invitert til en 534 
kick-off fest på Mesh i forkant og en valgkampfest på Kampen Bistro etter valget for å feire innsatsen. 535 

Vi har også hatt sosiale samlinger på Prindsens hage 1. mai, etter valgkampseminaret 11. mai og på 536 
Live-podcast med Lahlum og Lysbakken på Blå 17. august. I desember inviterte fylkesstyret til et 537 
felles julebord for alle folkevalgte og tillitsvalgte på Kampen bistro. 538 

Trygge møteplasser 539 

http://www.oslosv.no/
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Alle tillitsvalgte i partiet skal jobbe systematisk for å bygge en partikultur med trygge møteplasser, og 540 
gjøre seg kjent med de vedtatte retningslinjene for hvordan vi skal håndtere situasjoner som skulle 541 
oppstå. SVs retningslinjer mot seksuell trakassering og beredskap for trygge møteplasser er 542 
tilgjengelig på nettsiden, og fast sak på første fylkesstyret etter årsmøtet. Oslo SV har dessuten 543 
innarbeidet formøter for folk med kvinnelig, mannlig og alternativ kjønnsidentitet på årsmøtet, der 544 
god partikultur, hersketeknikker og kamp mot seksuell trakassering er tema. 545 

Verving og oppfølging av nye medlemmer 546 

Oslo SV hadde som mål å øke medlemsmassen til 3000 medlemmer innen utgangen av 2019, og det 547 
klarte vi nesten. Det manglet 7 på å nå målet 31.12, og bare noen uker inn i nyåret var medlemstallet 548 
igjen oppe i 3100. Det er likevel liten grunn til å tro at dette skyldes aktiv verving, så potensialet er 549 
trolig enda større. 550 

Alle medlemmer har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere 551 
på møter i fylkeslaget. Leder og fylkesstyret, samt de mest profilerte medlemmene våre, har et særlig 552 
ansvar for å ta kontakt med og hilse på nye medlemmer eller medlemmer de ikke kjenner fra før. Og 553 
dette er noe vi fortsatt kan bli bedre på og bør minne hverandre på. 554 

Det er lokallagenes ansvar å kontakte nye medlemmer innen 1 måned etter at de meldte seg inn. 555 
Kontaktpersonen i FS har som en av sine oppgaver å følge opp medlemmer i de lagene som ikke får 556 
dette til. Dette oppfølgingsarbeidet har vi ikke fått systematisert, og medlemsoppfølgingen bør 557 
prioriteres høyere fremover hvis vi skal holde på medlemmene i større grad.  558 

Skolering 559 

I mars  gjennomførte vi en kursrekke over fire tirsdager med tittel “Bli god på politikk”. Det var Heikki 560 
Eidsvoll Holmås som ledet kurset, og deltakerne måtte binde seg til å delta på minst tre av fire møter 561 
for å få plass på kurset. Tanken er å bygge flere trygge SVere som etter hvert kan ta på seg verv og 562 
oppgaver for partiet. Kurset skal gjentas i neste mellomvalgår. 563 

Vi arrangerte ikke en egen tillitsvalgtsamling for alle lokallagsstyremedlemmer samlet dette året, 564 
men la opp til at fylkesstyret kunne holde skoleringer ute i lagene - enten i ett og ett lag eller flere 565 
sammen. Det var bare halvparten av lagene som benyttet seg av/fikk tilbud om dette, og en lærdom 566 
er at det har større effekt og når ut til flere når man satser på en stor samling. 567 

Fylkesstyret har også gjennomført en egen skolering i det å sitte i et fylkesstyre og være en del av 568 
fylkesledelsen, med Endre Flatmo som kursholder. Dette er noe som bør gjennomføres en gang i året 569 
etter årsmøtet. 570 

I 2019 ble det videre arrangert 3 Ny i SV-møter: Et på stortinget 12. februar med Audun Lysbakken, et 571 
på Tøyen 18. august med Sunniva Holmås Eidsvoll og et nytt på Stortinget med Omar Gamal og 572 
Audun Lysbakken 19.11. Det ble også arrangert et “Ny i SV” på Rådhuset 12. februar 2020, med 573 
Marianne Borgen og Carl Morten Amundsen som innleder.  574 

I tillegg brukte Oslo SV åpne møter og lokale medlemsmøter som en del av skoleringstilbudet til 575 
medlemmene. 576 
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Politiske grupper 577 

Oslo SVs ressursgrupper er et tilbud til folk som er opptatt av eller har kompetanse på et spesielt 578 
saksfelt på tvers av lokallag. Gruppene har bidratt til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og 579 
aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt og har holdt kontakt med organisasjoner og fagmiljøer 580 
innenfor sitt kompetanseområde, både i programarbeidet – men også gjennom annet politisk arbeid 581 
som deltakelse i demonstrasjoner og egne arrangementer.  582 

Miljøgruppen, eldrepolitisk gruppe og internasjonal gruppe har vært spesielt aktive i året som har 583 
gått og arrangert møter og aksjoner utover arbeidet med valgkampen. Kvinnegruppen har også hatt 584 
et aktivt år med markeringer og møter. 585 

Gruppene skal være mest mulig selvdrevet, men det må være et godt samarbeid mellom gruppene 586 
og den øvrige aktiviteten til Oslo SV slik at hele partiorganisasjonen får glede av det gruppene driver 587 
på med, og at folk som bruker krefter på politisk arbeid i gruppene opplever at dette blir videreført 588 
på andre nivåer i partiet.  589 

I 2019 fylkesstyret etablert en ny gruppe på feltet skole og utdanning. Det jobbes også med å starte 590 
opp en boligpolitisk- og en antirasistisk gruppe. Fra før har vi grupper på eldrepolitikk, 591 
arbeidslivspolitikk, kultur-, miljø-, kvinne- og internasjonal politikk.  592 
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5. Vedlegg 593 

Uttalelser vedtatt av Representantskapet 594 

Uttalelse vedtatt av representantskapet i Oslo SV, 21.05 2019 595 

Fritidstilbud for barne- og ungdomsbefolkningen i hele Oslo 596 

Oslo kommune har lavest andel fritidsklubber per innbygger i landet. Når flere og flere ungdommer 597 
bor trangt sammen med flere søsken, og familier har dårlig økonomi blir det enda viktigere at 598 
rammene utenfor skolen, på ungdommenes fritid, er trygge arenaer med meningsfulle tilbud. 599 
Fattigdom, dårlige levekår og utenforskap er viktige årsaker til vold og kriminalitet. Ungdom i Oslo 600 
forteller om en hverdag der mye av fritiden blir brukt utendørs. Når fritidstilbudene stenger for tidlig 601 
eller skolen er stengt i feriene, blir de hengende ute på gata. Økende ungdomskriminalitet, 602 
rekruttering av ungdom til å selge narkotika, frafallsproblematikk og økt press på unges psykiske- og 603 
fysiske helse krever tiltak. 604 

Ungdomstiden er en sårbar periode, og vi må styrke innsatsen for en bedre ungdomstid. Barn og 605 
unge skal, uavhengig av foreldrenes bakgrunn, få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og 606 
utvikle sine talenter, holdninger og verdier. Derfor er lik tilgang til meningsfulle og trygge 607 
møteplasser i ungdommenes lokalmiljø, uavhengig av egen økonomi, viktig. I tillegg er det 608 
avgjørende å sikre nærvær av trygge og gode voksne i fritidstilbudene. 609 

For å være sikre på at disse fritidstilbudene og møteplassene faktisk treffer de vi ønsker å nå, er det 610 
helt avgjørende at tilbudene utvikles i samarbeid med barn og unge selv. Det at barn og unge aktivt 611 
inkluderes i utviklingen av nye tilbud og i beslutningsprosesser gjør at vi får på plass tilbud som 612 
faktisk blir brukt, det skaper eierskap og samhold og kan gi barn og unge verdifulle erfaringer med å 613 
få ansvar og oppleve mestring. Det er viktig at barn og unge fra ulike bakgrunner og med ulike 614 
erfaringer inkluderes, slik at man utvikler tilbud som favner bredest mulig.  615 

SV i byråd har allerede gjennomført en rekke tiltak for å forbedre forholdene til ungdom i Oslo:  616 

● I 2018 fikk over 1200 flere unge i Oslo sommerjobb som følge av byrådets satsing, fordi tidlig 617 
arbeidserfaring er viktig og fordi sommerferien er en periode da mange unge hverken har 618 
skole eller ferieplaner.  619 

● Nå finnes det fritidsklubber i alle bydeler igjen. Fritidsklubb i Vestre Aker (Hovseter) ble 620 
gjenåpnet høsten 2018. 621 

● Flere bad og idrettsanlegg er bygget eller rehabilitert. 622 

● Bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa, Stovner og Grünerløkka er oppgradert, og det er 623 
innført “meråpningstid” på åtte bibliotek i Oslo, fordi bibliotekene er en viktig gratis 624 
møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle. 625 

● Bomiljøet i kommunale gårder er bedret i syv bydeler. Det betyr at uteområdene er rustet 626 
opp med lekeapparater, belysning, plantekasser og utemøbler, og det foregår nå aktiviteter 627 
som leksehjelp, ferieturer og nabolagsfester, for at barn og unge skal få et bedre og tryggere 628 
oppvekstmiljø. 629 
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Likevel er ungdom en gruppe vi ønsker å rette et spesielt fokus på i årene som kommer. Ungdom skal 630 
ikke måtte henge på gata i mangel på steder å være på kveldstid og på den måten lettere havne i 631 
kriminelle miljø. I følge artikkel 31 i Barnekonvensjonen har alle barn rett til hvile, fritid og lek, 632 
uansett hva slags familie de kommer fra eller hvor god økonomi de har. Å legge til rette for et godt 633 
fritidstilbud for alle barn og unge i Oslo handler derfor både om barns rettigheter, men også om å 634 
utjevne urettferdige forskjeller og bedre levekårene til lavinntektsfamilier. 635 

For å få ut informasjonen om tilbudene ønsker vi at Oslo kommune, i samarbeid med UngInfo og 636 
ideell sektor, sikrer god og tilgjengelig informasjon, spesielt på digitale flater. 637 

Oslo SV vil prioritere disse sju tiltakene for å forebygge utenforskap og manglende fritidstilbud: 638 

● Sørge for fast og forutsigbar finansiering av fritidstilbud. 639 

● Vennskap og interesser følger ikke alltid bydelsgrensene. Vi vil jobbe sammen med ideelle 640 
organisasjoner og på tvers av bydelene for å få på plass bydelsovergripende fritidstilbud. 641 

● Ha gode, involverende, høringsprosesser i alle bydeler for å fange opp behov og ønsker slik at 642 
fritidstilbudet kan tilpasses lokale forhold og ungdommers interesse.  643 

● Bibliotekene er viktige tilbud som må være åpne i feriene og etter skoletid. Oslo SV skal 644 
prioritere sommeråpne bibliotek og vil jobbe for bygging av bibliotek i flere bydelsområder 645 

● Vi ønsker å utvide sommerjobbtilbudet til ungdommer i Oslo og gjøre ordningen permanent. 646 
Samarbeid med frivillighet, ideelle organisasjoner og næringslivet kan styrke ordningen. 647 

● Utvide ordningen med aktivitetskort til ungdommer utprøvd i blant annet Gamle Oslo til flere 648 
bydeler. Oslo SV vil jobbe for at kortet også skal kunne brukes til kulturtilbud. Vi vil lære av 649 
erfaringene fra Reykjavik på Island der alle barn fra 6 – 18 år får et fritidsaktivitetskort som 650 
subsidierer en fritidsaktivitet. Oslo SV ønsker etterhvert å gjennomføre et forsøksprosjekt 651 
med et universelt fritidsaktivitetskort.  652 

● Vi ønsker å samarbeide med idretten i flere bydeler om å prøve ut gratis tilgang slik at 653 
ungdom kan drive egenorganisert aktivitet i kveldsåpne idrettshaller/gymsaler med 654 
voksenpersoner tilstede.  655 
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Uttalelse vedtatt av Representantskapet i Oslo SV, 04.02 2020 656 

Oslo SVs innspill til Grønn ny deal 657 

 Samfunnet vårt står overfor en klimakrise som vil medføre dyp urettferdighet og lidelse, om den ikke 658 
løses raskt og på riktig måte. Gjennom våre politiske prosjekt bør SV være det partiet som tydeligst 659 
tar denne kampen. En Grønn ny deal kan bli et slikt prosjekt. 660 

Arbeidet med Grønn ny deal starter ikke fra null. SV har i mange år utarbeidet en rekke klimapolitiske 661 

forslag som vil redusere norske og internasjonale klimagassutslipp. SV har i mange år også utarbeidet 662 

en rekke politiske forslag for reduserte forskjeller, styrket velferd, full sysselsetting og styrket 663 

naturvern. 664 

Det har heller ikke manglet på offentlige utredninger og andre grundige, faglige innspill til hvordan 665 

norske klimamål skal kunne nås. Mye tid er likevel gått tapt, og det er og vil bli stadig mer krevende å 666 

matche det tekniske potensialet for utslippskutt med det som er klimavitenskapelig nødvendig og et 667 

rettferdig norsk bidrag til den internasjonale klimadugnaden. 668 

Oppdraget 669 

Grønn ny deal må være et tydelig, ambisiøst og forståelig politisk prosjekt med et klart hovedmål. 670 

Oslo SV foreslår følgende hovedmål for prosjektet:  671 

Redusere klimautslippene med 60% innen 2030, samtidig som vi sikrer full sysselsetting, reduserte 672 

forskjeller og naturmangfold. 673 

Arbeidet med Grønn ny deal må ha som klart overordnet hovedmål å kutte tilstrekkelig med 674 

klimagassutslipp. Alt som kan, må gå på strøm, og all strøm må være fornybar. Norge skal bli verdens 675 

første fullelektrifiserte land. Elektrifisering kutter utslipp, gir arbeidsplasser under installering og 676 

danner grunnlaget for utvikling av ny teknologi som kan eksporteres. 677 

Et samfunn med økende ulikhet er mer konfliktfylt og mindre omstillingsdyktig. Klimaomstilling er i 678 

seg selv et rettferdighetsprosjekt, men dersom det også føres en urettferdig økonomisk politikk kan 679 

klimatiltak bli oppfattet som usosiale. Det må derfor føres en aktiv politikk for rettferdig omstilling, 680 

samtidig som klimatiltak bør ledsages av politikk for mer rettferdighet på andre områder.  681 

Hovedprinsipper i en Grønn ny deal 682 

Klimakrisen krever en drastisk samfunnsendring. På samme måte som Stortinget vedtok de førende 683 

prinsippene for norsk oljeproduksjon, trenger vi en aktiv statlig styring og tydelig politisk retning for 684 

den klimaomstillingen vi må gjennom, og for en grønn nærings-, og industriutvikling. Oslo SV vil 685 

foreslå følgende førende prinsipper som svar på klimakrisen:  686 

1. Vi skal kutte 60% av Norges klimagassutslipp innen 2030. Hvert femte år skal det settes 687 

tiårige delmål. Regjeringer kan ikke sette mål som er lavere enn de forrige. 688 
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2. Et årlig bindende klimabudsjett skal etableres som nasjonalt overordnet styringsverktøy. 689 

3. Reduksjonene skal skje på norsk grunn, gjelde alle drivhusgasser og omfatte alle sektorer og 690 

industrier. Bruk av internasjonale klimakvoter skal kun brukes dersom politikerne mangler 691 

noen få prosent for å nå målet. 692 

4. Tap av naturmangfold skal stanses, terskelen for å bygge ut uberørt natur skal bli høyere og 693 

grøntarealer skal sikres som en del av tilpasningen til klimaendringene, med mål om 694 

fungerende økosystemer og økt karbonbinding. 695 

5. Norge skal bli verdens første fullelektriske land gjennom aktiv bruk av politiske virkemidler, 696 

krav og incentivordninger. 697 

6. Den grønne omstillingen skal komplementeres av en aktiv politikk for å sikre full 698 

sysselsetting.o 699 

7. Retten til fast jobb skal styrkes for å sikre tryggere rammer for arbeidstakere i omstilling.  700 

8. Det skal føres en aktiv næringspolitikk for en grønn omstilling med en gradvis omlegging av 701 

skattefordeler og subsidier til petroleumsutvinning og offensive støtteordninger for nye 702 

næringer i utvikling. 703 

9. Det skal legges opp til en styrt avvikling av petroleumsnæringen på norsk sokkel. Ingen nye 704 

områder skal åpnes for petroleumsutvinning og leterefusjonsordningen må avvikles snarest. 705 

10. En brei kompetansereform med opprettelse av nasjonale, partstyrte kompetansefond. 706 

SVs rødgrønne byråd i Oslo leder an i klimapolitikken nasjonalt og internasjonalt. For SV er det 707 

naturlig å se på hvordan en forpliktende klimabudsjettering, slik det gjøres i Oslo, kan overføres til 708 

nasjonalt nivå.  709 

Klima og rettferdighet 710 

Det er viktig å ha med seg det perspektiv at å bekjempe klimakrisa i seg selv er å bekjempe en massiv 711 

urett som bidrar til økte forskjeller internasjonalt og nasjonalt. De landene som har bidratt minst til 712 

klimaendringene, rammes først og hardest av konsekvensene. De menneskene, i rike og fattige land, 713 

som har bidratt minst til klimaendringene, rammes først og hardest av konsekvensene. Selv om det 714 

finnes klimapolitiske virkemidler som vil kunne ramme sosialt urettferdig, og som noen ganger kan 715 

og bør unngås, vil den største urettferdigheten være ikke å unngå katastrofale og irreversible 716 

klimaendringer. 717 

Det er helheten i SVs rødgrønne politikk som kan tilby folk en Grønn ny deal – ikke en politikk som 718 

nødvendigvis vever sammen alle mulige klimapolitiske virkemidler med fordelingspolitiske 719 

virkemidler. En hel del klimapolitiske tiltak og virkemidler har i utgangspunktet en positiv 720 

fordelingseffekt, som når bomringene i Oslo omfordeler fra de relativt bemidlede og relativt få som 721 

kjører bil til jobb, til de relativt mindre bemidlede og flere som reiser kollektivt. Noen klimapolitiske 722 

virkemidler vil kunne innrettes på en slik måte at de virker sosialt progressive, eller i det minste 723 

nøytrale, uten at det går utover hovedmålet om å kutte utslipp. Dette gjelder likevel ikke alle. Man 724 

må være åpen for å la noen klimapolitiske virkemidler virke også sosialt regressivt, for deretter å 725 

kompensere på andre måter – på samme måte som man ikke insisterer på å bake inn klimapolitiske 726 

mål i alle mulige fordelingspolitiske virkemidler. 727 
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Tøffere reguleringer må på plass - påbud og forbud som virkemidler 728 

I flere tiår har norsk klimapolitikk vært fokusert på generelle økonomiske virkemidler: CO2-avgifter 729 

og klimakvoter. Norge har valgt å benytte seg av full fleksibilitet i kvotesystemet, og har ikke redusert 730 

de nasjonale utslippene. Denne snevre politikken har forsinket den nødvendige omstillingen for å 731 

fase ut oljeindustrien og bygge et nullutslippssamfunn i Norge. SV vil ha en solid økning i CO2-732 

prisingen. Konkrete og ambisiøse tiltak som faktisk reduserer klimagassutslippene og samtidig bygger 733 

nullutslippssamfunnet må innføres. 734 

Vårt militære forsvar er en av de største miljøforurensere. Eksempelvis bruker våre nyinnkjøpte B35 735 

jagerfly nesten dobbelt så mye drivstoff som våre tidligere F16 fly. NATOs krav om at Norge skal øke 736 

sitt Forsvarsbudsjett til 2% av bruttonasjonalproduktet er et krav om å øke vårt CO2 utslipp. Alle 737 

forsvarets utslipp må inn i vårt klimaregnskap 738 

SV mener forbud og påbud (reguleringer) må brukes mye mer aktivt i klimapolitikken. Forbud og 739 

påbud kan innrettes sosialt rettferdig. CO2-prising av flytrafikken kan kombineres med et tak på 740 

antall fossile flyreiser. Det er samtidig politiske reguleringer overfor næringslivet, ikke generelle 741 

økonomiske virkemidler, som vil være mest effektivt for å elektrifisere luftfarten, i første rekke på 742 

småbanenettet. Arbeidet med Grønn ny deal bør jobbe grundig med hvilke områder forbud og påbud 743 

kan være styringseffektivt og rettferdig som rød og grønn klimapolitikk. 744 

Sikre naturmangfold 745 

Norges bidrag til å redusere verdens klimagassutslipp er i seg selv et veldig viktig tiltak for å sikre 746 

naturmangfold. I dag er flere arter truet av utryddelse enn på noe annet tidspunkt i menneskets 747 

historie. Ifølge FNs naturpanels siste rapport er klimaendringer nå den tredje største årsaken til 748 

endringer i naturen, og dette nyanserer bildet og de tradisjonelle motsetningene mellom klassisk 749 

naturvern og klimatiltak. Et av de viktigste tiltakene for å sikre naturmangfold er derfor å begrense 750 

den globale oppvarmingen. Målet i Grønn ny deal om å redusere Norges klimagassutslipp med 60% 751 

innen 2030 er dermed i seg selv et veldig viktig tiltak for å sikre naturmangfold. Dette er det viktig å 752 

kommunisere tydelig i det videre arbeidet med Grønn ny deal.  753 

Samtidig som Norges klimagassutslipp skal reduseres drastisk, må også det lokale naturmangfoldet 754 

ivaretas. Arealendringer regnes som den største trusselen mot naturmangfoldet, og særlig behovet 755 

for å bygge ny infrastruktur vil kunne føre til store konsekvenser for natur. De store arealendringene 756 

og naturinngrepene som fossil infrastruktur fører til, som utbygging av vei, blir i liten grad gjenstand 757 

for protester og debatt. Ved omstillingen må vi i størst mulig grad ivareta naturmangfoldet og 758 

terskelen for å bygge ut uberørt natur må bli høyere. Det kan oppnås ved at konsekvensene for natur 759 

får en sentral plass i mulige valg mellom ulike klimapolitiske virkemidler og tiltak i Grønn ny deal. 760 

Sist, men ikke minst, er SV et miljøparti. SVs allerede etablerte og helhetlige politikk for å ta vare på 761 

mangfoldet av planter og dyr og artenes leveområder, gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering 762 

av ødelagt natur, vil være en bærebjelke i SVs plan for å sikre naturmangfold. I Oslo kommune har vi 763 
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gjort mye for å styrke naturmangfoldet. Flere av tiltakene, som åpning av lukkede elve- og bekkeløp, 764 

grønne tak og flere grøntområder, er også gode klimatilpasningstiltak.  765 

Energibruk og energieffektivisering 766 

Skal vi elektrifisere hele Norges energiforbruk, må det produseres mer fornybar energi. Samtidig 767 

medfører all energiproduksjon kostnader – også for miljøet. Derfor er den mest miljøvennlige 768 

energien den som ikke blir brukt. Det er fullt mulig med den teknologien vi har til rådighet å bruke 769 

mye mindre energi på å løse de samme oppgavene. Energibruken vår må bli mer effektiv og dreies 770 

fra ikke-fornybare til fornybare ressurser.  771 

Gjenbruk og sirkulær økonomi må implementeres i alle sektorer. Dette sikrer både mindre bruk av 772 

naturressurser og innebærer en enorm reduksjon av energiforbruket. 773 

Styrt avvikling av petroleumsnæringen 774 

Den planlagte produksjonen av fossil energi på globalt nivå bryter med klimamålene. I sin årlige 775 

rapport om utslippsgapet har FNs miljøprogram beregnet at utslippene må reduseres nå, og kuttes 776 

med 7,6 prosent per år fra 2020 til 2030 på globalt nivå. Med dette som kontekst, vil det selv om 777 

Norge klarer å kutte alle utslippene fra produksjonen av olje og gass på norsk sokkel, likevel påhvile 778 

oss et enormt ansvar for det produktet vi eksporterer.  779 

Petroleumsnæringen nyter godt av et gunstig investeringsfradrag i særskatten (avskrivninger, 780 

friinntekt og rentefradrag). Dette bidrar til å forsinke omstillingen og binder opp skattepenger som 781 

kunne vært brukt til investeringer i andre næringer. I tillegg kommer leterefusjonsordningen som ble 782 

innført i 2005 og gir milliarder til petroleumsselskaper hvert år. 783 

Kompetanse og omstilling 784 

Klimakrisen krever bruk av ny og bedre teknologi. Det øker behovet for kursing og ny kompetanse. 785 

Eksempler på det kan for eksempel være installering av ladeinfrastruktur for elektrisk biler og båter, 786 

bruk av droner i vedlikehold av kraftnettet eller installering av nye, smarte strømstyringssystemer. SV 787 

vil gjennomføre en bred kompetansereform i arbeidslivet. Målet med reformen må være at dagens 788 

og framtidas kompetansebehov dekkes og full sysselsetting. 789 

Et av hovedgrepene er at staten og næringslivet går sammen om kompetansefond som muliggjør 790 

kompetanseheving for den enkelte arbeidstaker. Partene i arbeidslivet må være med på å utforme 791 

retningslinjene for bruk av midler fra fondet, og de må også styre fondet. Bedrifter kan få midler fra 792 

fondet basert på avtaler om kompetanseutvikling mellom ledelse og tillitsvalgte. For personer med 793 

boliglån, forsørgeransvar, og/eller økonomiske utgifter og forpliktelser, så er det i praksis umulig å ta 794 

etter- og videreutdanning uten støtte til livsopphold. Kompetansefondene må derfor være så store at 795 

de gir full lønnskompensasjon (inntil 6G). 796 
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Det må også utvikles korte og arbeidslivsrelevante etter – og videreutdanningstilbud. Dette må gjøres 797 

i samarbeid med partene i arbeidslivet, og både i videregående skoler, fagskolene og universitets- og 798 

høgskolene. 799 

Utdanningssytemet må legges om slik at undervisningsfagene og utdanningsløpene sikrer den 800 

kompetansen som er nødvendig i et fornybart samfunn. Dette henger sammen med en grønn 801 

snuoperasjon av statlige virkemidler som for eksempel forskningsstøtte til forskning innenfor olje og 802 

gass.  803 

Prioriteringer 804 

Grønn ny deal må være et tydelig og engasjerende prosjekt med en klar fremtidsvisjon. Det trenger 805 

ikke å ta for seg alle mulige motsetninger og svare på alle mulige problemstillinger ved en grønn 806 

omstilling. Ikke alle omstillingstiltak skal representere både rød og grønn politikk, det er helheten i SV 807 

sin politikk som svarer på alle disse utfordringene. Arbeidet med prosjektet i partiet må preges av 808 

kompromissvilje og av den raske omstillingen som kreves, slik at vi ikke forsinkes av omkamper. 809 

Prosjektet tar ikke opp Norges klimafotavtrykk i utlandet, med unntak av for petroleumsnæringen. 810 

Store deler av klimagassutslippene fra vårt forbruk havner på andre lands klimaregnskap, og dersom 811 

vi ikke stiller krav til bærekraft vil det være et hinder for omstilling i eksportlandene. Videre er 812 

volumet vi importerer fra andre land av ulike varer, en trussel mot bærekraft i seg selv. Dette 813 

prosjektet er likevel avgrenset til innenlands grønn omstilling av egen næringsvirksomhet og industri.  814 

Internasjonal frihandel genererer en enorm sjø- og luftbasert transport som i dag ikke fanges opp i 815 

utslippsregnskapene. På sikt må også disse utslippene synliggjøres, slik at bevisstheten om dette økes 816 

og det kan iverksettes tiltak. 817 

Oslo SV mener at en grønn ny deal kan bli et troverdig og konkret prosjekt for et klimavennlig Norge 818 

som kan brukes som forhandlingskort og bli en sentral del av grunnlaget for en ny rødgrønn 819 

regjering.  820 

Prosess 821 

Arbeidet med Grønn ny deal engasjerer partiet. Det er viktig at arbeidet kobles opp mot eksisterende 822 

prosesser i partiet, forankres og at det lages en prosjektplan som indikerer klart og tydelig de ulike 823 

trinnene i prosessen og når det skal tas beslutninger. 824 

I forbindelse med valget i 2017 utarbeidet SV en kuttplan for 5 millioner tonn i løpet av fire år. Denne 825 

er et godt utgangspunkt for en kuttplan som skal gi nærmere 32 millioner tonn i løpet av 10 år.  826 

Et første utkast av en slik kuttplan bør foreligge før arbeidsprogramkomiteen legger frem sitt utkast 827 

over sommeren, slik at vårt arbeidsprogram kan ta høyde for og integrere hovedtrekkene i planen. 828 

Dersom kuttforslag avvises må andre kutt erstatte disse. Miljøpolitisk utvalg er i ferd med å utarbeide 829 

en sektoroversikt over kutt som det skal samarbeides om.  830 
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Planen vil deretter gi et grunnlag for regjeringsforhandlinger med de rødgrønne. I løpet av tidlig vår 831 

2021 må vi ha identifisert de første stegene som skal gjøres i omstillingen. Etter valget må arbeidet 832 

med klimabudsjett for umiddelbar omstilling og kutt starte. 833 

Navn på prosjektet: 834 

Selv om navnet “Grønn ny deal” viser at planen er del av en global bevegelse, klinger navnet dårlig på 835 
norsk, og det gir nok heller ikke folk flest i Norge noen assosiasjoner til det historiske i begrepet. Den 836 
doble betydningen i “deal” er nok heller ikke noe de fleste tenker over. Oslo SV foreslår derfor at 837 
prosjektet endrer navn til Grønn ny giv, Nytt grønt skifte eller Grønn ny plan. 838 

Rapport fra Oslo SU 839 

Oslo SU har hatt et svært bra år, med høy møtefrekvens, stort oppmøte og stor medlemsvekst. Per 840 

31.12.2019 hadde OSU 249 betalende medlemmer. Dette er en økning på 40% fra året før. 841 

Fylkesstyret har denne perioden bestått av: 842 

• Leder: Mina Jørgensen Bergem 843 

• Nestleder: Torbjørn Wulfsberg 844 

• SV-kontakt: Kajsa Falsen 845 

• Landsstyrerepresentant: Meaza Asefaw 846 

• Styremedlem: Magnus Bjørløw 847 

• Styremedlem: Maja Elise Winge 848 

• Styremedlem: Cathinka Ghosh Maisey 849 

• Styremedlem: Isak Kveldro 850 

2 av disse (Maja og Cathinka) dro på utveksling, og en (Isak) forsvant ut av organisasjonen 851 

Oslo SU skal på sitt årsmøte den 23. februar velge et nytt FS. Dette er slik innstillinga ser ut: 852 

• Leder: Mina Jørgensen Bergem 853 

• Nestleder: Torbjørn Wulfsberg 854 

• Landsstyrerepresentant: Meaza Asefaw 855 

• SV-kontakt: Kajsa Falsen 856 

• Økonomiansvarlig: Ragnar Falch 857 

• Styremedlem og 1. vara til landsstyret: Gro Helene Lintoft Bøyum 858 

• Styremedlem og 2. vara til landsstyret: Jack Schønberg 859 

Oslo SU har to lokallag - Østkanten og Vestkanten. Ved hjelp av en tredelingsordning har de tre 860 

styrene sørga for at det er minst et møte i uka. I perioden har vi også hatt flere aksjoner, skoleringer, 861 

sosiale samlinger, og deltatt på SUs nasjonale arrengementer. Oslo SU var det største fylkeslaget på 862 

både sommerleir og høstkonferansen. Tradisjonen tro røyk vi tidlig ut i fotballturneringa, og i år vant 863 

vi også den prestisjefylte tittelen “verste fylke til å vaske”. 864 
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I tillegg til vanlig møteaktivitet, har mye av fokuset vårt har i år gått til skolevalgkampen. I løpet av litt 865 

over 2 uker besøkte vi 30 videregående skoler i hele Oslo. Svært mange SUere var involvert på ulike 866 

deler i valgkampen, gjennom valgtorg på videregående skoler, aksjoner, skoledebatter, andre 867 

debatter, stands med SV, møteaktivitet og andre ting. På de videregående skolene snakka vi mye om 868 

klima/miljø, skole, rasisme og feminisme. Dette fungerte godt, og SU fikk med 12,1% oppslutning det 869 

beste skolevalgresultatet i Oslo på 12 år. 870 

For Oslo SU, Mina Jørgensen Bergem 871 

Rapport fra FS politiske grupper 872 

Rapport fra kulturpolitisk gruppe 2019 873 

Gruppen har pr i dag 45 personer på mail-lista. Kulturpolitisk gruppe hadde dessverre lav aktivitet i 874 

2019. Vi hadde vårt årsmøte 20.03.19 i SVs lokaler i Hagegata 22 med 8 møtende. Vi fikk to gode 875 

innledninger ved Ingunn Sand fra Jeunesses Musicales International og Amund Røhr Heggelund fra 876 

Ungdom og Fritid, landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. 877 

Da 2019 var et valgår, gikk mye av årsmøtet med til å planlegge arrangementer i valgkampen. Av 878 

ulike årsaker (kapasitet) fikk vi dessverre ikke gjennomført disse arrangementene.  879 

Ellers besøkte Erlend Tynning Larsen og Astrid Rommerud organisasjonen «Krafttak for sang» Denne 880 

organisasjonen jobber for å spre sangkultur og sangglede i barnehager, skoler, for eldre og for 881 

mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi har jobbet for å få SV til å besøke en syngende 882 

barnehage, skole og sykehjem. Vi vil jobbe videre for å få til et slikt besøk.  883 

03.12. hadde vi et møte der Erlend Tynning Larsen gikk igjennom satsingene på kulturfeltet i 884 

budsjettet for 2020. Vi bestemte oss for å trappe opp aktiviteten til gruppa og satte ned et AU 885 

bestående av Erlend Tynning Larsen og Astrid Rommerud. Hans Ole Rian blir i tillegg til disse med på 886 

å planlegge et større kulturpolitisk seminar våren 2020.  887 

Fremover er det ønskelig med månedlige møter. Vi ønsker å gjøre SV til et parti som ligger i forkant 888 

på hvordan vi kan utvikle og levendegjøre byen vår med kultur og samtidig ivareta kulturminnevern 889 

og bygningsvern.  890 

For kulturpolitisk gruppe, Erlend Tynning Larsen 891 

Rapport fra faglig gruppe  892 

Den faglige gruppa er ikke nedsatt ennå. Det har vært to runder med henvendelser til medlemmer, 893 
begge runder med både nye og gamle interessenter. Gruppa vil nedsettes på bakgrunn av dette 894 
snarlig. 895 

I 2019 jobba det faglige nettverket med innspill til Oslo SVs handlingsprogram fram mot årsmøtet 896 
2019. Det ble sendt henvendelse til aktuelle fagforeninger i Oslo vedrørende endret kjøremønster i 897 
byen, med forespørsel om tilbakemelding på hvordan dette påvirket/vil påvirke deres medlemmers 898 
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utøvelse av arbeidet. Til tross for at dette var en sak flere fagforeninger hadde ytret bekymring for, 899 
mottok nettverket minimalt med tilbakemeldinger. 900 

Videre var nettverket deltagende i valgkampen, med utarbeidelse av flyer som viste fram SVs saker 901 
knyttet til arbeidslivspolitikk, samt deltagelse på valgkampmøter, aktuelle stands og ved å følge 902 
kandidater til valgkamparrangement (Arvid Ellingsen). 903 

For faglig gruppe, Karianne Hansen Heien 904 

Rapport fra internasjonal gruppe 905 

Internasjonal gruppe i Oslo SV har vært svært aktive i 2019, med en serie godt besøkte 906 

medlemsmøter om temaer som: lokal påvirkning på internasjonal politikk, situasjonen i Venezuela og 907 

folkeopprørene i Chile og Hongkong. I tillegg har gruppen sammen med Kvinnegruppa i Oslo SV 908 

arrangert et stort åpent møte om internasjonal abortkamp og utformet en nasjonal uttalelse om 909 

Kina-politikk som ble vedtatt i Landsstyret 28.09. Gruppen har også satt i gang arbeidet med SVs 910 

deltagelse på Globaliseringskonferansen 2020 og startet inneværende kalenderår med et nytt åpent 911 

møte sammen med Kvinnegruppa, denne gangen en samtale med Karin Andersen om 912 

flyktningesituasjonen i Europa. Gruppen har i den grad det har latt seg gjøre deltatt i 913 

demonstrasjoner og markeringer for fred og internasjonal solidaritet. 914 

For internasjonal gruppe, Jan Breivoll 915 

Rapport fra miljøpolitisk gruppe 916 

Miljøgruppa i Oslo SV deltok for det første på stand under festivalen Mitt Grønne Oslo i samarbeid 917 

med Grünerløkka SV i juni.  918 

Etter debatt om Sukkerbiten på SALT, ble det 22. august avholdt årsmøte for Miljøgruppa på Oslos 919 

nye fjordhage. Der fikk vi fortalt litt om fjordhagen fra Lars Dalen i Marinreparatørene, før ny leder 920 

og nestleder ble valgt. Linn Helmich Pedersen og Ivar Melby tok over som henholdsvis leder og 921 

nestleder for Eirik Sandnes Lindebjerg og Malin Jacob. 922 

I september ble gruppene i Oslo SV bedt om å komme med prioriteringer på sitt saksfelt som innspill 923 

til byrådsforhandlingene om en ny plattform for den nye perioden etter valget. Frist for innspill var 924 

en uke. Det var derfor ikke tid til å holde et eget møte i Miljøgruppa for å diskutere innspillet, men 925 

leder og nestleder laget et utkast til innspill, som medlemmene av Miljøgruppa fikk anledning til å 926 

komme med innspill til skriftlig. Endelig innspill ble så sendt inn, og mange av prioriteringene er med i 927 

plattformen. 928 

Torsdag 28. november arrangerte Miljøgruppa filmforestilling og kåseri om tap av natur- og 929 

artsmangfold med naturfotograf, filmprodusent og stortingspolitiker for SV, Arne Nævra. 930 

Arrangementet ble holdt på Klingenberg. Gjennom filmkåseri med levende bilder tok vi del i de 931 

utrolige historiene om nærmøter med store rovdyr og andre ville skapninger i slående naturkulisser i 932 

Norge og verden, utvalgt fra Nævras rikholdige skattkiste etter flere tiår bak kameraet. Nævra kom 933 

også inn på hva som truer naturen og mangfoldet og hva vi kan og bør gjøre, og vi fikk også noen 934 
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betraktninger ved det å bytte fra kamuflasjedress til dress på Stortinget. Det kom rundt 50 personer, 935 

og arrangementet ble vellykket.  936 

I desember og januar deltok leder av Miljøgruppa i gruppen som utarbeidet forslag til Oslo SVs 937 

innspill til SVs arbeid med Grønn Ny Deal. Arbeidet tok utgangspunkt i prosjektskissen for Grønn Ny 938 

Deal fra Stortingsgruppas Grønn Ny Deal-gruppe, som ble lagt frem på representantskapsmøtet i 939 

Oslo SV i desember. Prosjektskissen reiste en del spørsmål og problemstillinger knyttet til SVs Grønn 940 

Ny Deal, som gruppen tok utgangspunkt i for sitt forslag til innspill. Gruppen møttes flere ganger, og 941 

endelig forslag til innspill fra Oslo SV ble vedtatt på representantskapsmøtet i Oslo SV 4. februar. 942 

For miljøpolitisk gruppe, Linn Helmich Pedersen 943 

Rapport fra Eldrepolitisk gruppe 944 

Eldrepolitisk gruppe har i 2019 hatt 7 møter. Etter valget 2019 har medlemstallet økt fra 6 til 17 945 

medlemmer. Gruppens arbeidet har hovedsakelig vært knyttet til kommunevalget i 2019. 946 

På et møte i april om «Oslo en aldersvennlig by» ble SV-representanter i bydelenes eldreråd og 947 

tilsynsutvalg invitert. Innledere var Heidi Karsrud Nordal, prosjektleder Nordre Aker og Tom Rellsve 948 

SV-representant Eldrerådet i Østensjø. 13 personer deltok. 949 

Til valgkampen ble det utarbeidet et faktaark om eldrepolitikken i Oslo. Etter valget sendte gruppen 950 

innspill på viktige saker i eldrepolitikken som burde med i byrådserklæringen. 951 

Gruppen har etter valget prioritert å jobbe med boligpolitikk for eldre. Det har vært et møte med 952 

Trine Dønhaug, SVs representant i byutviklingskomiteen. Gruppen har utarbeidet et notat om «ny 953 

boligpolitikk - også for eldre» som er videreført som forslag til uttalelse til årsmøtet og forberedt et 954 

medlemsmøte om dette temaet i Oslo SV i januar med eksterne og interne innledere. 955 

For eldrepolitisk gruppe, Mette Kolsrud 956 

 Skole- og utdanningspolitisk gruppe 957 

Skole- og utdanningspolitisk gruppe ble startet i desember 2019 og hadde sitt første møte i januar 958 

2020. Dette møtet ble brukt til å bli kjent og diskutere hvilke saker og undertemaer medlemmene er 959 

opptatt av og ønsker å jobbe med. Vi brukte også møte til å diskutere forslag til temaer for uttalelse 960 

som kunne sendes til Oslo SVs årsmøtet i slutten av  februar. Skole- og utdanningspolitisk gruppe har 961 

derfor jobbet med å levere et forslag til en uttalelse til årsmøtet i 2020. 962 

For skole- og utdanningspolitisk gruppe, Assad Nasir  963 

Rapport fra kvinnepolitisk gruppe 964 
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Kvinnegruppa hadde sitt tradisjonelle 8 marsarrangement «Pølser og Politikk» i HKs lokaler. Det var 965 

svært godt besøkt. Marianne Borgen, Marie Simonsen og Ingvild Braut holdt innlegg. Oslo SV hadde 966 

en morgenaksjon som var svært vellykket i tillegg. 967 

28. mai, arrangerte Kvinnegruppa i samarbeid med Internasjonal gruppe et åpent møte om 968 

internasjonal abortpolitikk med blant annet Ingvild Braut, som snakket om abortkampen i Argentina. 969 

Dette ble et svært vellykket arrangement, og godt besøkt. 970 

På likelønnsdagen hadde sentrumslagene en morgenaksjon, som gjerne kan gjentas, med hele Oslo-971 

partiet neste år.  972 

I januar deltok kvinnepolitisk leder og flere av kvinnegruppas medlemmer på SVs kvinnekonferanse. 973 

Resultatet ble blant annet en uttalelse, som nå er levert til både Oslo SV og flere andre fylkesstyrer til 974 

behandling på årsmøtene.  975 

5. februar arrangerte Kvinnegruppa i samarbeid med Internasjonal gruppe en panelsamtale om 976 

situasjonen i flyktningleirene i Hellas, med FS’ Gunnell Sandanger som moderator og Karin Andersen 977 

som innleder.  978 

Nå er vi i gang med å organisere 8 mars igjen, og rekruttere frivillige til arrangementet. 979 

For kvinnegruppa, Margrethe Gustavsen. 980 


