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Sak 5.3/20 Stortingsgruppas beretning 2019 

Oslo SV sitter i perioden 2017-2021 med to representant på Stortinget: Kari Elisabeth Kaski, medlem 1 

av Finanskomiteen, og Petter Eide, medlem av Justiskomiteen. Solveig Skaugvoll Foss møtte i Kaskis 2 

foreldrepermisjon 3. juni – 26. november og hadde ansvaret for SVs alternative budsjett. Olivia Corso 3 

Salles og Marian Hussein har også begge møtt som vara flere ganger gjennom året og markert seg på 4 

flere saker. 5 

Forslag vi har fremmet som har relevans for Oslo (ikke en uttømmende liste) 6 

Oslo SVs stortingsrepresentanter har gjennom det siste året vært med å fremme flere forslag eller 7 

representantforslag som omhandler Oslo eller har stor betydning for Oslo.  8 

• Forslag om å sikre en skikkelig utredning av Ullevål, med mål om å bevare sykehuset, samt en 9 

prioritering av Aker sykehus. 10 

• Bedret bostøtteordning og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte 11 

husstander som har problemer med høye energipriser. 12 

• Eget representantforslag om rettferdig boligpolitikk.  13 

• Bedt regjeringen utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på 14 

norsk side for strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–Gøteborg 15 

• Flere tiltak for å få torsken tilbake til Oslofjorden 16 

• Tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv 17 

• Tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner  18 

• Amnestilov for rusmisbrukere som yter livsviktig hjelp 19 

• Tiltak for å få slutt på ulovlig isolasjon i norske fengsler, herunder Oslo fengsel og Bredtveit 20 

fengsel. 21 

Alternative statsbudsjett for 2020 med Oslo relevans (ikke en uttømmende liste) 22 

• Bedre kommuneøkonomi, Oslo kommune alene ville 507,8 millioner kroner mer med SVs 23 

kommuneøkonomiopplegg.  24 

• Omfordelende skattesystem. Oslo er den kommunen i Norge med størst økonomisk 25 

forskjeller. SVs forslag om mindre skatt på arbeid og mer skatt på formue, arv og eiendom vil 26 

bidra til å utjevne forskjeller og gi et mer rettferdig og stabilt boligmarked i Oslo. 27 

• Kampen mot økonomisk kriminalitet. SV foreslo økte bevilgninger til Skatteetaten, Økokrim 28 

Arbeidstilsynet. Oslo er den kommunen i Norge hvor det er flest useriøse aktører og sosial 29 

dumping er et omfattende problem for norske arbeidsfolk, bedrifter og arbeidsinnvandrere. 30 

• Økt statlig støtte kollektivprosjekter i de store byene, bedre belønningsordning for de store 31 

byene, mer til gang- og sykkelveier, støtte til ladestasjoner for elbil og billigere togbilletter.  32 

• Økt støtte til ENØK-tiltak i hjemmene og til utfasing av gamle vedovner 33 

• Styrking av andrelinjebarnevernet i Oslo. 34 

• Styrke områdesatsningene i Oslo, økt finansiering til Jobbsjansen og til flere 35 

minoritetsrådgivere samt økte tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. 36 

• En rekke forslag for å redusere sosiale og økonomiske forskjeller.  37 

https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1521736514-VNKMJ7H&cid=1885&qid=1550230657_nBocxE&aid=750&rankd=20
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1521736514-VNKMJ7H&cid=1885&qid=1550230657_nBocxE&aid=750&rankd=20
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1521119621-JNYY42P&cid=1885&qid=1550230864_QSbxFO&aid=100&rankd=1
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1520505345-9SPOUX0&cid=1885&qid=1550230864_QSbxFO&aid=100&rankd=2
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• Økte budsjetter til ettervernstiltak som Nettverk etter soning, og steg for Steg.  38 

• Pakke for bedre økonomi for kunstnere 39 

• Økte bevilgninger til flere studentboliger, økt studiefinansiering og økt innsats for bedre 40 

psykisk helse blant studentene. 41 

• Øke bevilgningene til Folkehelseinstituttet 42 

• Styrket innsats på rusfeltet.  43 

• Styrket kriminalomsorg. SV har foreslått bedre økonomi for fengslene.  44 

• Styrket fri rettshjelp og ettervern av ferdigsonede. SV har lagt inn betydelig forslag om 45 

styrking av en rekke organisasjoner, som i hovedsak har kontor i Oslo, som arbeider med 46 

dette. 47 

• Bevaring av studieplasser på Politihøgskolen. 48 

• Styrket ordningen til kommuner for forebygging av radikalisering og styrke politiets innsats 49 

mot hatkriminalitet. 50 

• En satsing mot seksuell trakassering og voldtekt, samt et krafttak for krisesentrene 51 

• Styrkede bevilgninger til etterforskning av vold i nære relasjoner, og seksuallovbrudd mot 52 

barn. 53 

• Øke statens andel av Fornebubanen til 70 prosent 54 

• Øke tilskudd til områdesatsinger (40 millioner ekstra fordelt på Oslo, Bergen, Trondheim og 55 

Drammen) 56 

• Finansiere en ekstra togavgang i ukedagene mellom Oslo og Gøteborg 57 

Andre Oslosaker 58 

Det er også andre saker Oslo SVs representanter har engasjert seg i gjennom året, som har betydning 59 

for Oslo eller hvor det er et stort engasjement i Oslo. Det gjelder i hovedsak klimapolitikk, og vår 60 

støtte til blant annet ungdommens klimastreik. Det gjelder også debatten og vedtaket om å 61 

innskrenke abortloven og kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Kaski har deltatt på møter 62 

med kvinneorganisasjoner i Oslo om dette. Eide er engasjert seg i debatten om ungdomskriminalitet, 63 

ruspolitikk, og kampen for bevaring av Ullevål Sykehus. Regjeringen har foreslått å innskrenke 64 

kommunenes mulighet til å ha eiendomsskatt, noe som vil kunne påvirke Oslo på sikt. Dette følges 65 

opp. 66 

Organisatorisk 67 

Stortingsrepresentantene har deltatt på lokallagsmøter og årsmøter om ulike temaer, både i Oslo og i 68 

landet for øvrig. Begge har vært aktive i å ta imot nye medlemmer i opplegget «Ny i SV». 69 

Stortingsrepresentant Kaski er parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsperson. Kaski er også 70 

nestleder i Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 71 

Stortingsrepresentant Eide er justispolitikk talsperson, han representerer SV i såkalte 72 

«presidentsaker», og har flere verv i Europarådet. Han representerer SV også i noen 73 

innvandringssaker og utenrikspolitiske saker. Eide har et særskilt ansvar for å gjøre SV mer 74 

tilgjengelig for diasporabefolkningen i Oslo.  Han er også leder av Foreningen Palestinas Venner på 75 

Stortinget. 76 


