
Alle endringsforslag til uttalelsene på årsmøtet 2017
Nr Fremmet av Sak linje Endring Endringsforslag Redkom

U1: Byområder for fremtida

F2 Grünerløkka SV U1 1 Endre Byer med gode og mangfoldige nabolag Vedtatt
F3 Frogner SV U1 1-103 Erstatt Alternativt forslag fra Frogner SV til U1:

 Se vedlegg 1
Avvist

F4 Grünerløkka SV U1 3-4 Endre Erstatt: “SV vil ha byer med løsninger for fremtiden” 
med “SV vil ha byer med gode og mangfoldige 
nabolag.”

Vedtatt

F5 Gamle Oslo SV U1 16 Endre Erstatte "segregering" med "større klasseforskjeller". Vedtatt
F6 Grünerløkka SV U1 17 Legge til SV ønsker like muligheter gjennom en aktiv 

fordelingspolitikk, utdanning…
Vedtatt

F7 Grünerløkka SV U1 18 Legge til Nabolaget man vokser opp i spiller stor rolle for 
mulighetene barn har på skolen. Å arbeide for gode 
mangfoldige nabolag, med tilstrekkelig antall store 
hjem til å få en mangfoldig familesammensetning, 
samt fordeling av kommunale boliger og 
studentboliger til å få et sosialt mangfoldig er 
avgjørende for å lykkes med en å skape en god by.

Avvist til fordel for RED1

RED1 Redaksjonskomiteen U1 18 Nabolaget man vokser opp i spiller stor rolle for 
mulighetene barn har på skolen. Å arbeide for gode 
mangfoldige nabolag er avgjørende for å lykkes med 
en å skape en god by.

Vedtatt

F8 Grünerløkka SV U1 19 Endre “kjernetid” med “halvdagsplass” Vedtatt
F9 Grünerløkka SV U1 21 Legge til ,og uten behovsprøving som gjør det ulønnsomt for 

folk å jobbe.
Avvist til fordel for F12

F10 Tore Syvert Haga U1 21 Legge til Der det foregår områdeløft bør gratis halvdagsplass 
til 3-5. åringer innføres som en universell ordning 
raskt.

Anses ivaretatt av F24



F11 Tore Syvert Haga U1 21 Legge til Mange av de norske byområdene har historisk sett 
vært klassedelte geografisk, enten gjennom nokså 
klare todelinger eller gjennom en mer finmasket 
struktur. Gjennom den høye innvandringen til Norge 
de siste tiårene, ser man flere steder en tendens til 
at ulike andel minoriteter speiler og forsterker 
klassedelingen av byen. Det er ikke et problem i seg 
selv at noen deler av byen har høyere andel med 
innvandrerbakgrunn enn andre, eller at noen deler av 
byene har langt større andel millionærer enn andre. 
Det er likevel ønskelig å bidra til å dempe delingen av 
byene. Det er ønskelige at nabolag og skolekretser 
inneholder folk med ulike klassebakgrunn og ulik 
etnisk bakgrunn. I det vesentlige henger den etniske 
delingen av byene sammen med at mange av dem 
med innvandringsbakgrunn fra ikkevestlige land har 
lavere inntekt enn gjennomsnittet, og derfor bosetter 
seg de historisk sett rimeligere delene av byene. I 
tillegg er det slik at en del småbarnsforeldre er usikre 
på om skolene i områder med høy minoritetsandel har 
nok ressurser til å tilby en skikkelig undervisning til 
alle barn, når man har de språklige utfordringene i 
mente. Derfor flytter mange av de som har råd til det 
til skolekretser utenfor byene, eller til mer 
velstående deler av byene. SVs politikk mot deling av 
byer handler derfor om tradisjonell, sosialistisk 
velferds- og omfordelingspolitikk. Reduserte 
økonomiske forskjeller mellom ulike yrkesgrupper, vil 
redusere forskjellene i inntekt og status mellom ulike 
deler av byene. En opprustning av skolene i de mest 
utsatte områdene er nødvendig for å gi alle barna 
som vokser opp der en god start i livet. Det vil også 
bidra til å dempe usikkerheten en del foreldre 
kjenner, og dermed kunne redusere utflyttingen fra 
slike områder.

Avvist til fordel for RED2

RED2 Redaksjonskomiteen U1 21 Legge til SVs politikk mot delte byer handler om tradisjonell, 
sosialistisk velferds- og omfordelingspolitikk. 
Reduserte økonomiske forskjeller mellom ulike 
yrkesgrupper, vil redusere forskjellene mellom ulike 
deler av byene. En opprustning av skolene i de mest 
utsatte områdene er nødvendig for å gi barn som 
vokser opp en god start i livet. 

Vedtatt

F12 Heikki Eidsvoll HolmåsU1 21 Legge til ,og uten behovsprøving som gjør det ulønnsomt for 
folk med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet å 
jobbe mer.

Vedtatt



F13 Grünerløkka SV U1 24 Endre Erstatte: “helseskadelig luft” med “sikre folk ren og 
trygg luft”

Vedtatt

F14 Grünerløkka SV U1 28 Legge til Byer og bydeler skal utformes for mennesker med 
bilfrie områder.

Vedtatt som endring (ikke 
tillegg)

F15 Grünerløkka SV U1 34 Endre Erstatte: “En mangfoldig….nabolag” med “En by for 
fremtiden har gode og mangfoldige nabolag.”

Vedtatt

F16 Grünerløkka SV U1 35 Legge til Regulering av private bygg må inkludere første etasje 
i byrommet og søke å gjøre bygningen tilgjengelig for 
byens folk.

Vedtatt

F17 Grünerløkka SV U1 38 Legge til Tillegg etter: …boliger. Alle har rett til bolig. Alle 
fortjener et hjem. Samtidig...

Avvist

F18 Grünerløkka SV U1 42 Legge til Tillegg: ...boliger med gode kvaliteter, og… Vedtatt
F19 Siv Karin Kjøllmoen U1 50 Endre ...Områder får utvikle seg til områder der 

innbyggerne ikke tør gå.
Vedtatt

F20 Frogner SV (sekr. Mari Jetlund)U1 50 Endre Underlig oppramsing av enkeltgruppper - bør 
endres/erstattes. (f.eks til "områder der enkelte ikke 
tør gå" el.l.)

Avvist til fordel for F19

F21 Siv Karin Kjøllmoen U1 55 Endre Endre ordet stoffmisbrukere til rusavhengige Vedtatt
F22 Gamle Oslo SV U1 86-103 Legge til Legge til verb i begynnelsen av de kulepunktene som 

mangler dette.
Vedtatt

F23 Tore Syvert Haga U1 86 Endre Endre nåværende setning til: At staten skal bidra med 
mer midler til områdeløft, og alltid gi minst like mye 
som bykommunene selv stiller opp med.

Vedtatt

F24 Tore Syvert Haga U1 86 Legge til Gratis halvdagsplass for 3-5-åringer, uanvhengig av 
foreldres inntekt, skal være en fast del av slike 
områdeløft.

Vedtatt

F25 Grünerløkka SV U1 87 Endre Endre: ...skoldedag, innføre gratis halvdagsplass i 
skolefritidsordning(SFO)/aktivitetsskolen(AKS) og 
starte med å raskt innføre det i områder...

Avvist

RED3 Redaksjonskomiteen U1 87 Endre Raskt innføre gratis halvdagsplass i 
skolefritidsordningen i områder med særlige 
levekårsutfordringer, som del av en helhetlig 
skoledag.

Vedtatt

F26 Gamle Oslo SV U1 87-88 Endre Endre kulepunktet til: Som en del av arbeidet for en 
helhetlig skoledag innføre gratis halvdagsplass i SFO, i 
første rekke i områder med særlig 
levekårsutfordringer.

Avvist til fordel for RED3

F27 Grünerløkka SV U1 92 Legge til Tillegg: ...byene, redusere biltrafikken og… Vedtatt
F28 Grünerløkka SV U1 92 Legge til tilleggs punkt: Stille krav om at alle nye bygg er 

ladeklare for elbiler og bidra til at alle eldre 
parkeringsplasser gjøres ladeklare

Vedtatt



F29 Gamle Oslo SV U1 96 Endre Endre "delingsøkonomi" til "energidelingsordninger" Avvist til fordel for RED4
F30 Grünerløkka SV U1 96 Endre Erstatte: “delingsøkonomi” med “deling biler og 

annet dyrt utstyr som er lite i bruk.”
Avvist til fordel for RED4

RED4 Redaksjonskomiteen U1 96 Endre Jobbe for energieffektive byer med 
passivhus/plusshus som standar og støtte til solceller.

Vedtatt

F31 Grünerløkka SV U1 99 Legge til Mellom linje 99 og 100 Nytt kulepunkt: - Endre 
politikk og regelverket for forkjøpsrett av leiegårder, 
slik at Oslo kommune benytter forkjøpsrett til å kjøpe 
leiligheter selv, i tillegg til å aktivt støtte opp med 
alle virkemidler om leietakere som selv ønsker å 
benytte forkjøpsretten. Kommunen bør også bruke 
forkjøpsrett til å kjøpe opp boliger i områder der 
kommunen har mange boliger fra før, dersom slike 
oppfkjøp kan bidra til at flere beboere blir eiere av 
egen bolig.

Innstilt oversendt til 
bystyregruppa

F32 Grünerløkka SV U1 99 Slette stryke kulepunktet på linje 99. "Ha en variert 
boligstruktur og si nei til utbyggeres ønsker om små 
boliger"

Avvist til fordel for F34

F33 Grünerløkka SV U1 99 Legge til Nytt kulepunkt: - Justere leilighetsnormen og vurdere 
andre tiltak med mål om mangfoldige nabolag og økt 
mulighet for unge, enslige og aleneforsørgere å eie 
bolig.

Avvist til fordel for F34

F34 Tore Syvert Haga U1 99 Endre Endre nåværende setning til: Ha varierte 
boligstruktur over hele byen, og si nei til utbyggernes 
ønske om å bygge nesten bare små leiligheter i 
bydeler som allerede har høy andel av disse.

Vedtatt

F35 Heikki Eidsvoll HolmåsU1 99-100 Legge til -Endre politikk og regelverket for forkjøpsrett av 
leiegårder, slik at Oslo kommune benytter 
forkjøpsrett til å kjøpe leiligheter til kommunale 
leieboliger. I tillegg skal Oslo kommune aktivt støtte 
opp med alle virkemidler om leietakere som selv 
ønsker å benytte forkjøpsretten. Kommunen bør også 
bruke forkjøpsrett til å kjøpe opp boliger i områder 
der kommunen har mange boliger fra før, dersom 
slike oppkjøp kan bidra til at flere leietakere blir 
eiere av boligen de bor i.

Innstilt oversendt til 
bystyregruppa

F36 Gamle Oslo SV U1 101 Legge til Legge til "Legge til rette for" i begynnelsen av 
kulepunktet.

Vedtatt

F37 Grünerløkka SV U1 101 Legge til Nytt kulepunkt: -Stramme inn regelverk for 
selveierboliger for å stanse hyblifisering.

Vedtatt

F38 Tore Syvert Haga U1 101 Legge til Legge til rette for og støtte .... Ansees ivaretatt av F36
RED5 Redaksjonskomiteen U1 103 Endre Ha en storstilt utbygging av studentboliger og 

ungdomsboliger.
Vedtatt



F39 Grünerløkka SV U1 103 Endre 5000 erstattes med 3000 Avvist
F40 Grünerløkka SV U1 103 Legge til Tillegg etter: .......ungdomsboliger i løpet av neste 

stortingsperiode
Avvist

U2: Styrk og beskytt faglige rettigheter

F42 Gamle Oslo SV U2 Endre Helhetlig endringsforslag. Se vedlegg 2 Vedtatt med endringer i 
RED6-9

F43 Frogner SV U2 11 Endre ”de ble truet med mulig nedlegging av 
arbeidsplassen”

Avvist til fordel for F42

F44 Siv Karin Kjøllmoen U2 20 Legge til Staten driver nå store omorganiseringer ved å flytte 
på arbeidsplasser. I fravær av nytilgang på jobber i 
distriktene, vil man nå flytte statlige arbeidsplasser 
fra Oslo og ut. Kostnadene ved utflyttinger har hittil 
vist seg svært store. I planen omtales kostnader ved 
utflytting på opptil to millioner kroner per 
arbeidsplass. Det er høyst usikkert om dette kan 
forsvares når en også inkluderer de store 
belastningene for alle de berørte arbeidstakere og 
deres familier. Oslo Sv vil støtte NTL i kampen om å 
bevare de statlige arbeidsplassene som i dag 
eksisterer i Oslo, men sørge for at nye statlige 
arbeidsplasser legges ut i distriktene.

Avvist

RED6 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
forslag til U2

3-4 Endre Gjennom EØS-avtalen legger EUs traktater, direktiv 
og arbeidsrettslige avgjørelser sterke føringer på det 
norske arbeidslivet.

Vedtatt

RED7 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
forslag til U2

5-6 Endre Endre "Dommen i havnearbeidersaken " til "Holship-
dommen i Høyesterett"

Vedtatt

RED8 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
forslag til U2

11-12 Endre Dette sprer seg, selv til utelivsstedene rundt 
Youngstorget, det som skulle være fagbevegelsens 
bastion for forsvar av faglige rettigheter. 

Vedtatt

RED9 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
forslag til U2

24 Endre Endre "eller trusler" til "og trusler". Vedtatt

U3: En moderne politikk for alderdom

RED10 Redaksjonskomiteen U3 7 Endre Endre "alderisme" til "diskriminering av eldre" Vedtatt
RED11 Redaksjonskomiteen U3 12 Stryk Stryk "alderisme" Vedtatt
RED12 Redaksjonskomiteen U3 15 Endre Endre "alderisme" til "diskriminering av eldre" Vedtatt
RED13 Redaksjonskomiteen U3 19 Endre Endre "alderisme" til "diskriminering av eldre" Vedtatt
F47 Grünerløkka SV U3 88 Legge til Tillegg: ...eldreomsorgen, og sette klare 

rapporteringsmål om en økende andel heltidsstillinger
Vedtatt

F45 Tore Syvert Haga U3 53 Legge til jobbe for at byggesforskriftene endres slik at 
kommunen som plan- og bygningsmyndighet entydig 
får hjemmel til å kreve mer tilgjengelighet enn 
forskriftens minstekrav.

Vedtatt



F48 Siv Karin Kjøllmoen U3 67-68 Slette Stryk ordene mest mulig Vedtatt
F55 Siv Karin Kjøllmoen U3 105 Legge til Det må også stilles krav til de ideelle aktørene om at 

de skal opprettholde ansattes lønn og pensjonsvilkår.
Avvises

U4: En bedre oppvekst i indre by

F51 Gamle Oslo SV U4 1-42 Endre Helhetlig endringsforslag i tråd med FS' innstilling:
 Se vedlegg 3

Vedtatt med endringene i 
RED14-20

RED14 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
endringsforslag 
til U4

7 Endre Erstatt "utenforskap og eksklusjon" med 
"marginalisering".

Vedtatt

RED15 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
endringsforslag 
til U4

12-13 Stryk Stryk "Mange av de politiske virkemidlene for å 
bekjempe fattigdom og ulikhet finnes på nasjonalt 
plan, men også" slik at setningen begynner med "I 
bydelene...."

Vedtatt

RED16 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
endringsforslag 
til U4

17 Endre Erstatte "bygge" med "gi" Vedtatt

F52 Tore Syvert Haga U4 20 Legge til En viktig areana for å redusere sosial arv er skolen. 
Foreldres inntekt og utdanning spiller inn på 
skoleresultater og skolemiljø. Det er viktig at skolene 
får tilstrekkelig ressurser til å gi alle et godt tilbud, 
uavhengig av klassebakgrunn eller språklig bakgrunn. 
Forslaget til justert ressursfordelingsmodell for 
osloskolen innebærer markante inntektstap for flere 
av de mest utsatte skolene i indre by. SV vil ta 
kampen for at den nye ressursfordelingsmodellen i 
enda større grad skal flytte ressurser til skoler med 
ekstra utfordringer. Skolene med foreldre med lavest 
inntekt og utdanning, og flest med minoritesspråklig 
bakgrunn, må få en større del av ressursene når ny 
fordelingsmodell skal fastsettes. (Nytt avsnitt)



RED17 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
endringsforslag 
til U4

26 Tillegg SV vil jobbe for at skolen i større grad må greie å 
utjevne sosiale forskjeller. Foreldres inntekt og 
utdanning spiller i for stor grad inn på skoleresultater 
og skolemiljø. Det er viktig at skolene får tilstrekkelig 
ressurser til å gi alle et godt tilbud, uavhengig av 
klassebakgrunn eller språklig bakgrunn. Forslaget til 
justert ressursfordelingsmodell for osloskolen 
innebærer markante inntektstap for flere av de mest 
utsatte skolene i indre by. Disse kuttene må unngås. 
SV mener at at den nye ressursfordelingsmodellen i 
enda større grad skal sikre ressurser til skoler med 
ekstra utfordringer. Skolene med foreldre med lavest 
inntekt og utdanning, og flest med minoritesspråklig 
bakgrunn, må få en større del av ressursene når ny 
fordelingsmodell skal fastsettes.

Vedtatt

RED18 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
endringsforslag 
til U4

23-25 Stryke Stryk avsnittet

F46 Grünerløkka SV U3 26 Legge til Tillegg: ...kommunale boligene i Oslo hvor det bor 
barnefamilier, sikres …

Avvist

RED19 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
endringsforslag 
til U4

34 Stryke Stryk "Ressurstilgangen skal være en del av innholdet  
i leiekontrakten de første seks månedene."

Vedtatt

F53 Grünerløkka SV U4 34 Legge til Tillegg: ...opprette og oppgradere fellesrom... Vedtatt på linje 37 i det 
helhetlige 
endringsforslaget.

F54 Grünerløkka SV U4 37 Legge til Tillegg: ...snarest, og inkludere gratis kulturskole og 
idrettsaktiviteter i aktivitetsskolen.

Vedtatt på linje 40 i det 
helhetlige 
endringsforslaget.

RED20 Redaksjonskomiteen Helhetlig 
endringsforslag 
til U4

45 Stryke Punktet strykes Vedtatt

U5: Kulturskolen som en del av AKS-reformen

F56 Kulturpolitisk gruppe i Oslo SVU5 20 Legge til Tilbudet ved Oslo musikk- og kulturskole domineres i 
dag av musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Når 
dette tilbudet blir en del av AKS-reformen, vil Oslo SV 
arbeide for at virksomheten får insentiver til å 
samarbeide tettere med andre kulturinstitusjoner 
som bibliotek og museer, og for at også litteratur og 
kulturarv blir en del av tilbudet gjennom AKS.

Vedtatt

RED21 Redaksjonskomiteen U5 3-4 Endre Byrådets mål er at 8 av 15 bydeler skal få tilbud om 
gratis halvdagsplass innen 2019, og Oslo SV ønsker at 
det på sikt skal utvides til hele byen.

Vedtatt

U6: Likelønn for et likestilt arbeidsliv



F58 Gamle Oslo SV U6 9 Legge til Legge til "og legge til rette for", slik at setningen blir 
"....ettårsalderen, og legge til rette for at begge 
foreldre får like stort..."

Vedtatt

F59 Gamle Oslo SV U6 32-35 Separat avstemming over linje 32-35Forslag til forretningsorden: Under U6 ønsker vi en 
separat avstemming over setningene "Dersom 
rammene skal utvides over flere år for å sikre 
likelønn – bruk av en likelønnspott – må det gjøres 
unntak fra å følge frontfagets rammer. Blir 
frontfagsmodellen en bremsekloss i denne 
sammenhengen, er den ikke lengre hensiktsmessig for 
å sikre likelønn for kvinner."

Avvist til fordel for RED 23

F60 St. Hanshaugen U6 34-35 Slette Stryke siste setning ("Blir frontfagsmodellen en 
bremsekloss i denne sammenhengen, er den ikke 
lengre hensiktsmessig for å sikre likelønn for kvinner")

Avvist til fordel for RED 23

RED22 Redaksjonskomiteen U6 29-35 Endring Det er positivt med avtaler mellom partene i 
arbeidslivet som fremmer likestilling, og initiativer 
som fremmer likelønn. En sentral del av en plan for å 
nå målet om likelønn vil være å bruke virkemidler i 
lønnsoppgjørene i offentlig sektor som fremmer 
likelønn – en statlig likelønnspott. Oslo kommune skal 
gå foran gjennom å utnytte handlingsrommet 
kommunen har som arbeidsgiver til å nå målet om 
likelønn. 

Vedtatt

RED23 Redaksjonskomiteen U6 35 Endring Årsmøtet ber fylkesstyret legge frem en sak for 
representantskapet med en gjennomgang av målet 
om likelønn og frontfagets rolle i lønnsfastsettelsen. 
Fylkesstyret bes involvere faglig utvalg og 
kvinnepolitisk utvalg i SV i arbeidet med saken.

Vedtatt

U9: Bedre svømmeundervisning og lavere billettpriser for barn og unge på offentlige bad

F62 Gamle Oslo SV U9 4-9 Endre Endre linje 4-9 til: Skolen har plikt til å lære elevene 
å kunne svømme skikkelig i løpet av barneskolen, 
men ofte er ikke de 40 anbefalte timene 
svømmeundervisning nok. Det hender også at elevene 
ikke engang får disse 40 timene.

Vedtatt

F63 Frogner SV (ved sekr. Mari Jetlund)U9 22-23 Slette Stryke dette punktet Avvist til fordel for RED 24
RED24 Redaksjonskomiteen U9 22-23 Endre Innføre krav om at alle grunnskolelærere som har 

undervisning i gym har livredningskurs.
Vedtatt

U12: Barn og unge først, bilen sist i Oslo sentrum

F65 Grünerløkka SV U12 1 Legge til Overskrift tillegg etter .....Oslo sentrum og bydelenes 
sentra

Vedtatt

F66 St. Hanshaugen U12 1 Endre Endre U12s tittel til "Barn og unge først, bilen ut av 
Oslo sentrum!"

Avvist

F67 Grünerløkka SV U12 25-26 Slette Stryke: “Å bygge ny….bidrag til dette.” Avvist



F68 Grünerløkka SV U12 41-42 Endre Erstatt med: SV mener byrådet må: Vedtatt
F69 Sunniva Eidsvoll U12 10-12 Endre Innen 2019 skal biltrafikken innenfor ring 1 reduseres 

kraftig. Allerede sommeren 2017 vil arbeidet med å 
fjerne gateparkeringen settes i gang. I 2018 og 2019 
vil en rekke gater bli omgjort til gater først og fremst 
forbeholdt fotgjengere, syklister og 
kollektivtransport.

Vedtatt

F70 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Innføre 30-sone innenfor ring 2 med 
unntak av enkelte hovedgjennomfartsveier

Vedtatt

F71 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Bygge barne og ungdomsvennlige 
installasjoner og lekeparker i sentrum

Vedtatt

F72 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Invitere alle bydelene til å lage 
planutkast til bilfrie bydelssentrum i sin bydel.

Vedtatt

F73 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt -Fjerne de planlagte 600 
parkeringsplassene i sentrum og prioritere å utnytte 
plassen for å skape liv for lokal handelsstand og 
serveringsbransje, inntil endelige totalplaner er 
ferdiglaget.

Vedtatt uten tallet 600

F74 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Stille krav om at alle offentlige 
anskaffede transporttjenester og leveranser skal 
være utslippsfrie fra 2018.

Vedtatt

F75 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Stille krav om at all varelevering 
innenfor ring 1 skal være utslippsfri fra 2019 og 
innenfor ring 2 skal all varelevering være utslippsfri 
fra 2020

Vedtatt

F76 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Stille krav om at alle Oslo-drosjer 
skal være nullutslipp senest fra 2020.

Vedtatt

F77 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Arrangere bilfrie dager i sentrum 
minst en gang i måneden

Vedtatt

F78 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Trappe opp lavutslippsonene til å 
gjøre stadig større andeler av byen 
lokalforurensingsfri og fossilfri i årene som kommer.

Vedtatt

F79 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Innføre fyringsforbud i ovner som 
ikke er rentbrennende på dager det er fare for 
overskridelse av de nasjonale svevestøvmålene for 
luftkvalitet.

Avvist

F80 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Kreve statlig medfinansiering til 
styrkede tiltak for utskifting av ovner som ikke er 
rentbrennende.

Avvist

F81 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -I løpet av 2018 lage om Fritjof 
Nansens plass til en vakker plass med yrende liv, som 
et flaggskipprosjekt for bilfritt byliv.

Avvist til fordel for RED 25



F82 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -I løpet av 2018 lage om Fritjof 
Nansens plass til en vakker plass med yrende liv, som 
et flaggskipprosjekt for bilfritt byliv.

Avvist til fordel for RED 25

RED25 Redaksjonskomiteen U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -I løpet av 2018 lage om Fritjof 
Nansens plass til et flaggskipprosjekt for bilfritt byliv.

Vedtatt

F83 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Sørge for at sykkelveier gjennom 
sentrum planlegges med sikte på å legge til rette for 
korteste naturlige sykkelvei ut fra prinsippet: 
sykkelen først

Vedtatt

F84 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Skilte med “vikeplikt for sykkel” 
foran alle fotgjengerfelt som er en del av 
hovedsykkelveinettet

Avvist

F85 Grünerløkka SV U12 42 Legge til Nytt kulepunkt: -Planlegge sykkelfelt og sykkelveinett 
slik at skilting og utforming legger til grunn prinsippet 
om at man har vikeplikt for sykkel som kommer fra 
høyre.

Avvist

F86 Heikki Eidsvoll HolmåsU12 42 Endre -Skilte med “vikeplikt for sykkel” for biler, foran alle 
fotgjengerfelt som er en del av hovedsykkelveinettet.

Avvist

RED26 Redaksjonskomiteen U12 42 Legge til - Sikre en plan for hvordan det bilfrie området skal 
vøre tilgjengelig for alle.

Vedtatt

U13: Ny atomvåpenpolitikk

F87 Gamle Oslo SV U13 13-14 Endre Årsmøtet i Oslo SV krever at en ny regjering straks 
setter i gang arbeidet for et atomvåpenforbud, og 
sier nei til at Norge bidrar i NATOs rakettskjold.

Avvist til fordel for RED 27

F88 St. Hanshaugen U13 13-14 (endring til 
endringsforslaget

Språklig tydeliggjøring: Sette inn ordet "mot" før 
ordet "NATOs" i endringsforslaget fra FS, slik at 
setningen blir "Holdningen til arbeidet for 
atomvåpenforbud og NATOs rakettskjold bør være 
avgjørende for SVs formelle samarbeid med eller 
deltakelse i en ny regjeringen"

Avvist til fordel for RED 27

F88 St. Hanshaugen U13 13-14 (endring til 
endringsforslaget

Språklig tydeliggjøring: Sette inn ordet "mot" før 
ordet "NATOs" i endringsforslaget fra FS, slik at 
setningen blir "Holdningen til arbeidet for 
atomvåpenforbud og NATOs rakettskjold bør være 
avgjørende for SVs formelle samarbeid med eller 
deltakelse i en ny regjeringen"

Avvist til fordel for RED 27

RED27 Redaksjonskomiteen U13 13-14 Endring til hele avsnittet Årsmøtet i Oslo SV vil at SV kun støtter en regjering 
som straks setter i gang arbeidet for et 
atomvåpenforbud. Årsmøtet i Oslo SV krever at en ny 
regjering sier nei til at Norge bidrar til NATOs 
rakettskjold.

Vedtatt


