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U1 Behandles av årsmøtet.  

U2 Oversendes til FS for videre behandling.  

U3 Behandles av årsmøtet.  

U4 Oversendes til RS for videre behandling. Gamle Oslo bes om å gå gjennom 

uttalelsen for å gjøre den 

byomfattende og fremme den for et 

RS. 

U5 Behandles av årsmøtet med følgende 

endring: 

«Søndre Nordstrand» endres til «Oslo». 

Det må vises til opptrappingsplanen for 

gratis AKS på linje 15. 
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U6 Oversendes til FS for videre behandling.  

U7 Oversendes til RS for videre behandling.  

U8 Oversendes til FS eller RS for videre 

behandling. 

FS ber Grünerløkka konsultere SU og 

Bystyregruppen og fremme uttalelsen 

på et senere tidspunkt. 

U9 Behandles av årsmøtet med følgende 

endring: 

«Sosialistisk Ungdom» endres til «SV» 

Tillegg av følgende kulepunkt: 

 At det prosjekteres flere skolebad frem 

mot 2025. 

 

U10 Oversendes til FS for videre behandling. En viktig uttalelse, men den bør 

bygges ut. FS ønsker å behandle den.  

U11 Oversendes til FS for videre behandling. Trenger å bearbeides før den fremmes 

for FS til vedtak. Uttalelsen kan med 

fordel bygges ut for i større grad veve 

sammen ulike utviklingstrekk både 

nasjonalt og internasjonalt. 

U12 Behandles av årsmøtet.  

U13 Behandles av årsmøtet med følgende 

endring: 

Linje 13-14 erstattes med følgende tekst: 

«Holdningen til arbeidet for 

atomvåpenforbud og NATOs rakettskjold 

bør være avgjørende for SVs formelle 

samarbeid med eller deltakelse i en ny 

regjeringen» 

Dissens: Lund Arnem og Braathen 

opprettholder den opprinnelige teksten slik 

den ble fremmet av Frogner SV. 

 

 

U14 Oversendes til FS for videre behandling. Alna SV bes om å gå sammen med 

Grünerløkka og fremme en uttalelse 

ved et senere FS møte. 

U15 Oversendes til FS for videre behandling. FS ber Alna om å gå sammen med 

Østensjø og Bjerke og samarbeide om 

en omforent uttalelse med sikte på å 

ivareta trafikale og byutviklings-

messige hensyn i området. 

U16 Oversendes til FS for videre behandling.  

U17 Oversendes til FS for videre behandling.  

U18 Behandles av årsmøtet.  
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Fremmet av fylkesstyret 

1 

Stadig flere bor i byer og byområder. Byer fremmer arbeidsdeling, tilbyr varierte sosiale 2 

miljøer, er mangfoldige og byr på sosiale og kulturelle opplevelser. SV vil ha byer med 3 

løsninger for framtida. 4 

Mer enn 2 av 3 nordmenn bor nå i de 14 største byregionene i landet.1 Andelen øker stadig. 5 

Samtidig som byene byr på mange muligheter, finnes det også en rekke utfordringer. Flere 6 

norske byer sliter med høy ulikhet og utenforskap, trangboddhet og boligmangel, 7 

luftforurensning og transportutfordringer. Vekst skaper press og behov for utbygging av 8 

offentlige tjenester. Disse utfordringene må løses med en rettferdig og grønn politikk for at 9 

byene skal bli gode steder å bo i framtida.  10 

Norge trenger sterke distrikter og gode byer og byområder, slik at folk i hele landet kan velge 11 

selv hvor de vil bo. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å leve gode liv i de store byene. 12 

Sentraliserende strukturreformer hjelper verken byområdene eller distrikts-Norge.  13 

Fellesskap i stedet for sosiale forskjeller 14 
De store byene har de største sosiale forskjellene. Både samfunnets fattigste og rikeste bor i 15 

byene, og bosettingsmønstrene kan føre til segregering, dersom det ikke føres en aktiv 16 

bypolitikk. SV ønsker like muligheter gjennom utdanning, arbeid og annen deltakelse i 17 

felleskapet.  18 

Gratis kjernetid i barnehager og skolefritidsordninger er et viktig tiltak fordi foreldrene kan 19 

jobbe og barna får ta del i et fellesskap med lek, læring og mestring, uavhengig av foreldrenes 20 

økonomi.  21 

Den grønne byen 22 
Verdens byer tar opp kun 3 prosent av jordas overflate, men står for 75 prosent av alle 23 

klimagassutslipp. Skal vi løse klimaproblemet, helsefarlig luft og ruste oss for konsekvensene 24 

av klimaendringene må vi starte med byene. 25 

Byene må utformes for å være utslippsfri, med miljøvennlig kraft og oppvarming og smarte 26 

transportløsninger. Byene må være mer kompakte, med korte avstander. 27 

Byen skal utformes for menneskene, med bilfrie sentrum og hvor syklende og gående 28 

prioriteres i planleggingen og utformingen av byen. Det skal være mulig å bo i by uten egen 29 

bil. 30 

Infrastrukturen og kollektivtransporten må oppgraderes og utvides for å transportere en 31 

voksende befolkning, samtidig som transportbehovet reduseres gjennom god byutvikling. 32 

Bolig og grønne og sosiale rom 33 
En mangfoldig by for framtida har mangfoldige og trivelige nabolag. Byrommene må åpnes 34 

opp for folk flest. Fellesområdene som byens parker, kystlinje og skogområder skal være 35 

                                                 
1 De 14 byregionene definert i storbymeldingen fra 2002/2003: Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, 
Mjøsbyene, Kristiansand, Nedre Glomma, Tønsberg, Grenland, Haugesund, Larvik/Sandefjord, Tromsø, Ålesund 
og Bodø. Samlet befolkningstall i 2014: Om lag 3,6 millioner. 
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_storby-_og_byregioner  

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_storby-_og_byregioner
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tilgjengelige for alle. Det offentlige og det private må samarbeide i å la mangfoldet og 36 

fantasien få plass i bruken av byen.  37 

Når byene vokser, vokser behovet for nye boliger. Samtidig skaper forventningen om at byene 38 

stadig skal vokse et marked for spekulasjon. Prisveksten er for stor i byene og en det er 39 

alvorlig at stadig flere boliger eies av folk som ikke bor der selv. Samtidig blir det stadig 40 

vanskeligere for ungdom å finansiere sin første bolig. 41 

En god boligpolitikk skaper både flere boliger og boområder med variert bebyggelse og 42 

boligstruktur. Den kombinerer det å bygge nytt med å ruste opp gammelt. Universell 43 

utforming, nærskoler, barnehager og idrettsanlegg, gode muligheter for lokal 44 

næringsvirksomhet og tilgang til kunnskaps- og kulturtilbud må sikres. 45 

Det er viktig for byene at det også er mulig å bruke de statlige støtteordningene til å lage 46 

fleksible bygg, som kan endre innhold etter hvert som byens behov endrer seg.   47 

Den mangfoldige og deltakende byen 48 
Byene står for toleranse og frihet. Mangfoldet skal være i hele byen. Vi vil ikke godta at noen 49 

områder får utvikle seg til områder kvinner, homofile og eldre ikke tør gå. 50 

Vi vil prioritere områdeløft for å bedre levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. 51 

Hovedmålet for slike satsinger bør være å sikre gode oppvekstvilkår, bærekraftig byutvikling, 52 

synlig miljøopprusting samt å skape felles arenaer der hele befolkningen kan møtes. 53 

Det skal ikke finnes et A og et B-lag i det norske samfunnet, der en underklasse holdes utenfor 54 

rettighetsfellesskapet. Stoffmisbrukere og andre vanskeligstilte skal gis et tilbud og ikke jages 55 

fra sted til sted i byen. 56 

Byene skal bosette mennesker på flukt og inkludere minoriteter.  Med tidlig innsats i 57 

integreringsarbeidet, hvor alle skal få lære norsk, sikre raskere deltakelse i arbeidslivet og en 58 

plass for barna i barnehage. 59 

En mangfoldig, rettferdig og grønn by er en by som styres aktivt gjennom demokratiske og 60 

politiske prosesser og ikke primært av kommersielle investeringsinteresser. De som bor i byen 61 

må inviteres aktivt med i prosessene om hvordan framtidas byrom skal se ut. Premissene må 62 

legges i samspill mellom medborgerne og de folkevalgte og ikke overlates til faginstanser og 63 

eiendomsspekulanter. Vi vil derfor innføre forsøk med deltakende budsjettering. 64 

Kunst- og kulturbyen 65 
Kulturpolitikken er avgjørende viktig for å skape sosiale rom og sørge for inkludering. 66 

De store byene har den best utbygde kulturelle infrastrukturen. Her holder de store 67 

institusjonene til, og det er her man finner de aller fleste andre sosiale møteplassene, også 68 

kommersielle: restauranter, kafeer, konsertarenaer, kinoer, gallerier, aktivitetstilbud av alle 69 

mulige slag. Disse tilbudene betjener også menneskene i omliggende kommuner. 70 

Kulturpolitikk i vid forstand handler om deltagelse i samfunnet og retten til meningsfulle og 71 

gode liv. Fellesskapet må ta ansvar for at det finnes tilbud for alle mennesker uansett 72 

økonomiske forutsetninger eller kulturell bakgrunn. Det betyr at de offentlig finansierte 73 

institusjonene må sikres forutsigbar finansiering og at de kan utvikle seg i takt med byenes 74 

vekst. De må ha reell mulighet til å være alternativ til de kommersielle tilbudene. 75 
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Kulturpolitikken må omfatte både den profesjonelle kunsten og sikre tilgang og utbredelse og 76 

den delen av kulturpolitikken som handler om egenaktivitet. Kulturpolitikken må 77 

kjennetegnes av åpenhet og mangfold. 78 

Kulturpolitikken i de store byene må ta utgangspunkt i at det her finnes mange mennesker 79 

som ikke føler seg inkludert. Kulturpolitikken handler også om forbilder og gjenkjennelse. 80 

Norsk kulturpolitikk må ta inn over seg at det norske samfunnet har endret seg og dette gir 81 

kulturinstitusjonene viktige utfordringer som de må oppfordres til å gi seg i kast med. 82 

I en tid der det blir nødvendig å utvikle alternativer til privat konsum for å gi innhold i folk 83 

liv, kan kulturelle fellesarenaer bli avgjørende. 84 

SV vil: 85 

 At staten skal bidra med midler til områdeløft 86 

 Som del av en helhetlig skoledag, raskt innføre gratis halvdagsplass i SFO i områder 87 

med særlige levekårsutfordringer og høy andel minoritetsspråklige 88 

 Bymiljøavtaler til flere byer og reduksjon i biltrafikken i alle byer 89 

 Bruke veiprising som et trafikkregulerende tiltak i og rundt de store byene. Ved å 90 

kombinere tids- og miljødifferensierte takster i bomringene med lavutslippssoner vil vi 91 

i de store byene sikre ren luft, tryggere lokalmiljø og kutt i klimagassutslipp. 92 

 Ha en kollektivpakke til de største byene. Staten må bidra med 70% av kostnadene ved 93 

utbygging av store og viktige kollektivprosjekter i de største byene. 94 

 Energieffektive byer – passivhus/plusshus som standard, støtte til solceller, stimulere 95 

til ”delingsøkonomi” i byene 96 

 Verne bymarkene 97 

 Sikre deltakelse for alle til kulturelle goder 98 

 Ha en variert boligstruktur og si nei til utbyggeres ønsker om små boliger 99 

 Endre skattesystemet for å motvirke prisveksten og hindre spekulering 100 

 Alternative eierboliger som ikke-kommersielle utleieboliger, leie-til-eie-boliger og 101 

regulerte selveierboliger 102 

 Bygge 5000 nye studentboliger i året og 10 000 ungdomsboliger 103 

 

 

Fremmet av Frogner SV 

1 

Oslo SV er sterkt bekymret over de mange angrepene på sentrale faglige rettigheter. Gjennom 2 

EØS-avtalen er Norge bundet til å godta EUs traktater om det indre marked. Dette fører til 3 

sosial dumping, angrep på Arbeidsmiljøloven og manglende respekt for norske tariffavtaler og 4 

sentrale ILO-konvensjoner.  Dommen i havnearbeidersaken viste nylig hvor svekket norske 5 

tariffavtaler er i ferd med å bli. SV vil ha et organisert arbeidsliv med respekt for ILO-6 

konvensjoner og norske lover og avtaler.  7 

Dette sprer seg – ja, selv til Youngstorget – det som skulle være fagbevegelsens bastion for 8 

forsvar av faglige rettigheter. Knapt noen av de nye utestedene ønsker tariffavtaler for sine 9 

ansatte og arbeidsgiverne tyr til trusler om oppsigelse dersom de ansatte krever dette. Det 10 

siste eksemplet er dørvaktene som krevde tariffavtale, de ble truet med nedleggelse og måtte 11 

gi opp kampen. Dette er fagforeningsknusing og sosial dumping.  12 
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Oslo SV krever fortgang i arbeidet for å rydde opp i de useriøse forholdene som er avdekket 13 

på de nesten 44 virksomhetene rundt Youngstorget, og gir sin fulle tilslutning til den klare 14 

meldingen fra lederen av Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen som sier: «Jeg vil ikke 15 

være bekjent av slike useriøse arbeidsgivere som åpent bedriver sosial dumping på bekostning 16 

av lavtlønnede arbeidstakere…» 17 

Oslo SV gir sin fulle støtte til arbeidet med å rydde opp i utelivsbransjen og gi de ansatte 18 

tariffavtaler som sikrer en anstendig lønn og ryddige arbeidsforhold. 19 

 

 

Fremmet av Benjamin Larsen, Mette Kolrsud, Tom Rellsve, Ivar Johansen og ressursgruppa 

for Eldre- helse og sosialbyråden:

1 

Et mer mangfoldig Oslo med flere eldre står overfor omsorgsutfordringer, men også 2 

muligheter. Utfordringene innebærer at det må brukes nødvendige ressurser, og dessuten vilje 3 

og evne til å tenke nytt. Men eldre er også ressurspersoner for samfunnet, og det må legges til 4 

rette for at disse ressursene kan utløses.   5 

 6 

Et oppgjør med alderismen 7 

 8 

Diskriminering og stigmatisering på grunn av alder er fremdeles utbredt og akseptert i mange 9 

sammenhenger. Eldre blir nedvurdert både i og utenfor arbeidslivet, og eldre blir utsatt for 10 

karakteristikker og generaliseringer som for lengst er anerkjent som grunnleggende 11 

uakseptable om andre grupper. Slik diskriminering, alderisme, fører både til tapt livskvalitet 12 

for den enkelte og til at samfunnet mister viktige ressurser. Et stadig mer spesialisert samfunn 13 

gjør at det er få arenaer for viktige møter på tvers av generasjoner. Slik skal det ikke være! 14 

Oslo SV vil gå i front i et oppgjør med alderismen og kjempe for folks rett til å bli anerkjent 15 

som individer, uavhengig av alder, kjønn og andre karakteristika. 16 

 17 

Oslo SV vil: 18 

 Påtale alderisme og fremme tiltak for å forebygge og motarbeide den 19 

 Legge til rette for at Oslo fremmer generasjonsmøter gjennom kommunens 20 

virksomheter, for eksempel ved å legge til rette for felles aktiviteter i barnehager, 21 

skoler og botilbud for eldre 22 

 Bygge flere aldersblandede boligtilbud  23 

 24 

En aktiv alderdom er en stor ressurs 25 

 26 

Økt levealder og bedre helse gjør at mange eldre nå kan nyte en lang og aktiv 27 

pensjonisttilværelse. Eldre bidrar med en uvurderlig innsats i frivillig arbeid, til nytte både for 28 

seg sjøl og samfunnet. Forskning har vist at frivillig arbeid blant eldre gir 29 

mestringsopplevelser, bidrar til å øke livskvaliteten og styrker den psykiske helsa. Samtidig 30 

utgjør eldres frivillige arbeid en stadig større andel av de mer enn 100 000 årsverkene som 31 

legges ned i frivillig sektor i Norge hvert år. Ikke minst når det gjelder å bekjempe ensomhet 32 

og fremme inkludering kan mange eldre gjøre en viktig jobb. 33 

 34 

Samtidig som mange eldre er friskere og mer aktive enn tidligere, er en trygg og 35 
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framkommelig by viktig for at så mange som mulig skal kunne utfolde seg slik de ønsker. 36 

Eldre med nedsatt bevegelighet trenger tilrettelegging, og små tiltak kan ofte utgjøre en stor 37 

forskjell. Vi må skape inkluderende byrom. 38 

 39 

Et aldersvennlig Oslo innebærer stimulerende møteplasser for å treffe andre, som på bibliotek, 40 

treffsentra, eldreuniversitet og i organisasjoner, og ressurser som kan motivere frivillig 41 

innsats. Det er dessuten nødvendig med praktiske løsninger for å komme seg ut og rundt, ikke 42 

minst vinterstid, men også for dem som sitter hjemme i ei blokk uten heis.  43 

 44 

Oslo SV vil: 45 

 at Oslo kommune samarbeider med frivilligheten om å utvikle løsninger som bidrar til 46 

at frivillige og folk som ønsker kontakt finner fellesskap, også på tvers av 47 

generasjoner 48 

 arbeide for at kommunens fotgjengerstrategi gir flere hvilebenker, bedre strøing og 49 

belysning av viktige nærmiljøruter 50 

 arbeide for bedre transportløsninger som er tilpasset eldre og andre med behov for 51 

tilrettelagt transport 52 

 53 

Trygghet og omsorg for dem som trenger det 54 

 55 

Eldreomsorgen i Oslo har vært preget av de borgerlige partienes satsing på institusjonplasser, 56 

men bemanningen har vært for lav. Reduserte rammer til bydelene har også ført til lav 57 

bemanning i hjemmebaserte tjenester, med stoppeklokkevedtak, tidspress og byråkratisk 58 

styring av tjenestene.  59 

 60 

SV arbeider for en moderne eldreomsorg som ivaretar hele mennesket, gir mestring og 61 

rehabilitering når det trengs, og lindring og trygghet når det trengs. Tjenestene skal ta 62 

utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte, preget av tillit, medvirkning i alle 63 

beslutninger og gode relasjoner til få bistandspersoner.  64 

 65 

Tillitsreformen skal prege alle former for omsorg og gi eldre mer innflytelse over eget liv, 66 

samarbeid om innhold og utføring av tjenester. God eldreomsorg forutsetter dessuten mest 67 

mulig hele stillinger, som i sin tur bidrar til et utviklende og stimulerende arbeidsmiljø. 68 

Medarbeiderne er vår fremste ressurs. 69 

 70 

Eldre og deres pårørende skal være trygge på at det er plass og godt å bo på et sykehjem. Det 71 

kan kreve nye utforminger og organisering av sykehjemmene. Omsorg+ med nødvendige 72 

fagarbeidere kan for mange være et alternativ, og bygningsmessig kan også disse tilbudene 73 

kombineres slik at en kan fortsette å bo i samme hus med varierende grad av omsorgsbehov. 74 

Generasjonsoverskridende møteplasser kan også være gjensidig givende. Alt dette vil stilles 75 

nye krav til medarbeidere, og ikke minst til ledelsen.  76 

 77 

Mange eldre ønsker å fortsatt bo hjemme, selv om de er ensomme og utrygge. Oslo SV vil 78 

styrke og endre ressursinnsatsen for hjemmetjenester slik at hver beboer får en flerfaglig, liten 79 

omsorgsgruppe å forholde seg til. Det skal satses på brukervennlige teknologiske 80 

hjelpeløsninger, og det skal være en god boform også for dem med grad av demens.   81 

  82 

Oslo SV vil: 83 

 Sikre alle som trenger det sykehjemsplass 84 

 Styrke bemanninga på sykehjem og i hjemmetjenestene 85 
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 Innføre en tidskontoordning i hjemmetjenestene 86 

 Bygge flere Omsorg+-boliger og andre botilbud for eldre 87 

 Arbeide for heltidskultur og gode arbeidsvilkår i eldreomsorgen 88 

 Styrke tilbudet om videreutdanning til ledere i helse- og omsorgssektoren 89 

 90 

Samskaping – kommune, ideelle og frivilligheten skaper velferd 91 

 92 

Konkurranseutsetting av omsorg har mange negative sider. Ved kommersiell drift går deler av 93 

skattepengene til profitt, mens alt burde gå til forbedret omsorg. Konkurranse innebærer press 94 

på kostnader, med de ansatte som tapere. Dessuten blir forbedringstiltak 95 

«konkurransehemmelighet» som sjelden deles, og inngåtte avtaler bindes i avtaleperioden. 96 

Nødvendig omstilling krever en åpenhet som kommersiell konkurranseutsetting ikke gir rom 97 

for, der beste praksis må deles, også mellom kommunale og ideelle aktører.  98 

 99 

Ideelle aktører har i mange tilfeller gått foran der offentlige tilbud har manglet. De bidrar også 100 

med et viktig metodisk og faglig mangfold. Ideell sektor har rike erfaringer med å stimulere 101 

til frivillig arbeid – her har kommunen noe å lære. I byråd har SV derfor gått inn for å arbeide 102 

for langsiktighet og trygge rammevilkår for ideell sektor. Dette legger også grunnlaget for at 103 

ideell sektor kan unngå de skadelige konsekvensene konkurranse på pris har hatt for deres 104 

virksomheter. 105 

 106 

Samtidig er det utvilsomt slik at offentlige tilbud må utgjøre hoveddelen av velferden. 107 

Samarbeidet med innbyggere, frivilligheten og ideelle aktører bør likevel styrkes. Gjennom 108 

forpliktende og langsiktige samarbeid kan gode erfaringer og løsninger deles.  109 

 110 

Oslo SV vil: 111 

 Avkommersialisere helse- og omsorgssektoren 112 

 Arbeide for at ideelle står for en betydelig del av velferden, og følge opp 113 

bystyrevedtaket som setter et mål om at 25 % av institusjonsplassene til kommunen 114 

skal drives av ideelle innen 2025 115 

 Utvikle nye arenaer for samskaping mellom ulike aktører for å utvikle og skape nye 116 

velferdstjenester. 117 

 

 

Fremmet av Gamle Oslo: 

 1 

Gamle Oslo er en bydel i Oslo med mange positive kvaliteter og ressurser. Likevel har bydelen også 2 
store utfordringer som preger mange barns oppvekst. Bydel Gamle Oslo har den høyeste andelen barn 3 
i lavinntektsfamilier i Oslo.  4 
 5 
Å vokse opp som barn i fattig familie kan føre til utenforskap og eksklusjon. Forskning viser at disse 6 
barna har større risiko enn andre barn for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad enn andre 7 
barn deltar i sosiale aktiviteter, og at det er en sammenheng mellom inntektssituasjonen til familien og 8 
barns psykososial helse. 9 
 10 
Mange av de politiske virkemidlene for å bekjempe fattigdom og ulikhet finnes på nasjonalt plan, men 11 
også i bydelen og i kommunen kan mye gjøres for at barn i fattige familier har en trygg og god 12 
oppvekst. En god oppvekst varer hele livet, og det er en politisk oppgave å jobbe for at de som i dag er 13 
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barn i fattige familier ikke er morgendagens fattige voksne.  14 
 15 
Oppvekstvilkårene i bydelen vår skal bygge muligheter, ikke bidra til problemer for barn som allerede 16 
er i en sårbar situasjon. Barn i fattige familier ikke skal belastes ekstra ved  vokse opp i bomiljøer med 17 
andre store sosiale problemer. Bydel Gamle Oslo har et høyt antall kommunale boliger, og i flere av de 18 
kommunale boligene bor barn i lite barnevennlige bomiljø preget av uro og rus. Dette må endres.  19 
 20 
Barn som vokser opp i Gamle Oslo skal ikke ha mindre sjanse til å greie seg bra i livet enn andre, og 21 
vi tror på at her kan mye løses med en god sosial boligpolitikk og byutviklingspolitikk, tett oppfølging 22 
av både foreldre og barn, og gode aktivitetstilbud når skoledagen er omme.   23 
 24 
Gamle Oslo SV vil: 25 

 At de kommunale boligene i Oslo sikres barnevennlige bomiljøer.  26 
 At kommunen åpner opp for utleie til flere grupper - også til barnefamilier med høyere 27 

inntekt.  28 
 At kommunen kjøper enkeltleiligheter i borettslag og sameier og at dette brukes som 29 

kommunale boliger for barnefamilier  30 
 Alle som tildeles kommunal bolig skal ha tilgang på ressurser som kan bidra med råd, 31 

veiledning og praktisk hjelp. Ressurstilgangen skal vare en del av innholdet i 32 

leiekontrakten de første seks månedene 33 
 Arbeide for å opprette fellesrom i alle de kommunale bygårdene og blokkene slik at beboerne 34 

får fellesområder.  35 
 At Boligbygg får egen barneansvarlig for å bidra til trygge bomiljøer 36 
 Gjennomføre ordningen med gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for alle barn snarest. 37 
 Jobbe for å gjeninnføre gratis kjernetid for alle i barnehage 38 
 At bydelen skal tilby arenaer der det er gratis å delta, som ungdomsklubber, skøytebaner, 39 

fotball-løkker og FRIGO-tilbud 40 
 Drive aktivt oppsøkende arbeid mot sårbare barn 41 
 At utekontakten skal sørge for sommerferietilbud til barn og ungdom i bydelen 42 

 

Fremmet av Søndre Nordstrand SV 

1 

Det rødgrønne byrådet, med SV i spissen, ruller ut gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS) i 2 

stadig flere bydeler og for stadig flere årskull. Målet er at halvparten av alle 1. til 4.-klassinger 3 

skal få tilbud om gratis kjernetid innen 2019. Dette bidrar til å gi alle barn i Oslo, uavhengig 4 

av foreldrenes økonomi, mulighet til de samme gode oppvekstvilkårene. Søndre Nordstrand 5 

SV har vært en pådriver for gratis AKS, og nå ønsker vi å ta tilbudet et skritt videre. For at 6 

AKS skal bli en arena med skikkelig læringsutbytte for barna ønsker vi å styrke samarbeidet 7 

mellom Oslo musikk- og kulturskole og AKS. 8 

Søndre Nordstrand SV ser verdien av et bredere kunnskapssyn i skolen med økt fokus på 9 

praktiske og estetiske fag. Oslo musikk- og kulturskole sitter på dyktige lærerkrefter, og har 10 

allerede opplegg for samarbeid med AKS enkelte steder i byen. Gjennom sine kulturkaruseller 11 

tilbyr kulturskolen fire åtteukersbolker med kreative aktiviteter og undervisning i henholdsvis 12 

teater, dans, musikk og visuell kunst. Dette er sanselige opplevelsesfag som er en viktig del av 13 

barns utvikling. Søndre Nordstrand SV ønsker at dette skal bli et gratis tilbud, og vil jobbe for 14 

at byrådet skal sette i gang flere pilotprosjekter med kulturskole i AKS-tiden i 2018. En 15 

naturlig måte å realisere dette på kan være gjennom områdesatsingene i Oslo sør, Oslo øst og 16 

Groruddalen. Det er særdeles viktig at formen på, og innholdet i dette tilbudet utarbeides i tett 17 
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samarbeid med kulturskolen. Det er de som sitter på kompetansen og best kan utforme et 18 

undervisningsopplegg som støtter opp under og utvikler barns medfødte estetiske sans og som 19 

passer i den enkelte AKS. 20 

Samtidig er det viktig å styrke kulturskolens øvrige virksomhet. Oslo musikk- og kulturskole 21 

skal være kommunens ressurssenter for musikk- og kulturopplæring rettet mot barn og unge 22 

og gi flest mulig et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. De skal både sørge for 23 

bredden i tilbudet og gi barn med særlige evner muligheten til å utvikle sitt talent. Det 24 

rødgrønne byrådet ga et skikkelig løft til breddeidretten i budsjettet for 2017. I 2018 bør det 25 

derfor være det kunstfaglige som får et ekstra løft. Søndre Nordstrand SV mener en styrking 26 

av Oslo musikk- og kulturskole er den beste måten å sørge for at enda flere barn og unge får 27 

utvikle sine kreative og skapende evner og ta del i ulike kunst og kulturuttrykk. 28 

 

 

Fremmet av Grünerløkka SV 

1 

Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. SV er et feministisk parti som vil 2 

prioritere politisk arbeid for et likestilt arbeidsliv. Fortsatt er det slik at kvinner tjener mindre 3 

enn menn og langt flere kvinner jobber deltid enn menn. Flere kvinnedominerte yrker er utsatt 4 

for kommersialisering og dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er kampen for hele og faste 5 

stillinger, lik lønn for likt arbeid, kortere normalarbeidsdag og en anstendig pensjon så viktig. 6 

 7 

Andre viktige saker for å sikre et likestilt arbeidslivet er rett til barnehageplass fra 8 

ettårsalderen, at begge foreldre får like stort ansvar for husarbeid og omsorg av barn, blant 9 

annet ved lang nok fødselspermisjon for mor, pappapermisjon for far og muligheter for fri når 10 

barnet er syk. Vi har vunnet fram på mange områder, men ikke langt nok, og vi må forsvare 11 

det vi har oppnådd. 12 

 13 

For å være økonomisk uavhengig, må kvinner ha en lønn å leve av. Likelønnskampen handler 14 

både om lavtlønnsgrupper, generell likestilling i arbeidslivet og likelønn mellom grupper med 15 

likt utdanningsnivå – innen samme sektor og mellom privat og offentlig sektor. Fordi 16 

likelønnsproblemene er så ulike for ulike grupper, må arbeidet for likelønn gjøres gjennom 17 

bruk av en rekke virkemidler. 18 

 19 

Langsiktig forpliktende avtaler mellom partene må ligge til grunn for arbeidet, og det 20 

offentlige, som arbeidsgiver, må være en pådriver. Dette ikke minst fordi offentlig sektor har 21 

langt flere kvinner ansatt enn menn. 22 

 23 

Grünerløkka SV vil at det arbeides på alle nivåer for å sikre forpliktende likelønnsplaner for 24 

alle virksomheter og at det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige 25 

virksomheter. Planene må baseres på lik lønn for folk med likt utdanningsnivå, sikring av hele 26 

stillinger i kvinnedominerte grupper og fortsatt heving av lavtlønnsgruppene. 27 

 28 

En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn, vil være å utvide rammene for 29 

lønnsoppgjørene i privat og offentlig sektor over tid med likelønnspotter. De utvidede 30 

rammene skal brukes til å sikre større tillegg for kvinnedominerte yrkesgrupper som tjener 31 

mindre enn sammenlignbare mannsdominerte grupper. Dersom rammene skal utvides over 32 

flere år for å sikre likelønn – bruk av en likelønnspott – må det gjøres unntak fra å følge 33 
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frontfagets rammer. Blir frontfagsmodellen en bremsekloss i denne sammenhengen, er den 34 

ikke lengre hensiktsmessig for å sikre likelønn for kvinner. 35 

 

 

 

Fremmet av Vestre Aker SV 

1 

 Helse Sør-Øst vil bruke 20 milliarder kroner på en gigantisk sykehusutbygging på Gaustad i 2 
Oslo. Dette er en feil bruk av ressurser. 3 
  4 
For det første er det ikke gode holdepunkter for at kvaliteten på tjenestene blir bedre av at de ytes 5 
ved store sentraliserte enheter. Tvert imot har det bred forankring både i organisasjonsforsking og 6 
i de medisinske fagmiljøene at oppgavene løses best i mindre og spesialiserte enheter. Utbygging 7 
av store sentralsykehus føyer seg inn i rekken av dårlig begrunnede sentraliseringstiltak i offentlig 8 
sektor, hvor politireformen og kommunereformen er andre eksempler. Hensynene til 9 
pasientsikkerhet, pasientenes egen opplevelse av kvaliteten og råd fra fagmiljøene trekker alle i 10 
retning av at storsykehus er en dårlig idé. 11 
  12 
For det andre vil utbygging av et nytt storsykehus i liten grad handle om å dekke de økte 13 
behovene for Oslos befolkning. Det finnes eksisterende bygg og sykehus som kan brukes til flere 14 
funksjoner. Utvikling av lokalsykehustilbud ved Aker må i den sammenheng ha første prioritet. 15 
Ved Aker finnes allerede egnede lokaliteter og en egnet tomt med potensiale utover det lokalene 16 
brukes til i dag - blant annet storbylegevakt. Diakonhjemmet kan ivareta mer av de funksjonene 17 
de er gode på i dag. Ullevål sykehus gir i dag et utmerket avansert akuttilbud som bør tas vare på, 18 
og Radiumhospitalet bør videreføres og styrkes som kreftsykehus. Ved å satse på videreutvikling 19 
av eksisterende sykehus, vil også de nasjonale behovene møtes på en fullgod måte. 20 
  21 
For det tredje har de trafikale konsekvensene av et storsykehus på Gaustad ikke vært belyst 22 
tilstrekkelig. I tillegg til økt belastning av biltrafikk på Ring 3, vil det også gi ringvirkninger i 23 
mange tilstøtende veier i Vestre og Nordre Aker. Trafikken fra indre bykjerne vil gå gjennom 24 
Vinderenkrysset, som allerede er sterkt belastet. Utbygging av kollektivtilbud er ikke gitt 25 
tilstrekkelige ressurser. T-banens linjer og veinettet må bygges om. T-banen linje 1 har allerede 26 
stor belastning i tiden før og etter normal arbeidstid. En slik satsing er derfor også feil prioritering 27 
av investeringer til vei og bane i Oslo. 28 
 

 

Forslagsstiller: SV Grünerløkka 

 

1 

I Oslo er unge som fullfører videregående skole i overkant av 76 prosent, noe som er høyere 2 

enn landssnittet. Men bak dette tallet skjuler det seg store klasseforskjeller mellom bydelene. 3 

 4 

Mens frafallet innenfor normert tid er helt ned mot … prosent i de vestlige bydelene, er tallet 5 

for indre østbydelene Gamle Oslo og Grünerløkka henholdsvis 39,3 og 43,9 prosent. Størst er 6 

frafallet blant gutter og blant elever som ikke er født i Norge. Ungdommer som har droppet ut 7 

av videregående opplæring oppgir at utfordringene ofte har oppstått før de begynte i 8 

videregående opplæring. Samtidig vet vi at sosioøkonomiske forhold som foreldres 9 

utdanningsnivå og inntekt også har innvirkning på barnas gjennomføring. Det er klare 10 
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sammenhenger mellom frafallet i VGS og økningen de siste årene i unge 11 

sosialhjelpsmottakere. I 2014 mottok 2628 personer mellom 18 og 24 år sosialhjelp i Oslo. 12 

Dette utgjorde 4,5 prosent av befolkningen i denne aldersgruppa. Men også her er det de 13 

østlige bydelene som skiller seg negativt. Rundt 6 prosent av Grünerløkkas unge og 7 prosent 14 

av Gamle Oslos mottar sosialhjelp, på tross av bydelenes aktive arbeid for arbeidstrening og 15 

aktiviteter for denne målgruppa. 16 

 17 

Den mest avgjørende fellesnevneren for unge som går på sosialhjelp, er nettopp at de ikke har 18 

fullført videregående skole. Og det viktigste tiltaket for å snu utviklingen er derfor å bidra til 19 

at flere unge fullfører videregående. 20 

 21 

Tidlig innsats gjelder på dette området, som på mange andre. Arbeidet med å forebygge frafall 22 

i skolen må skje tidlig, allerede i barnehagen. Og det må fortsette gjennom hele skoleløpet. 23 

Hvis det skal oppnås varige endringer, må byrådet snarest mulig følge opp løftet i 24 

byrådserklæringen om å legge fram en helhetlig plan for å sikre at flere gjennomfører 25 

videregående skole, og med særlig vekt på yrkesfag. Bydelene må involveres i planen. Og 26 

målsettingen må være ambisiøs: At frafallsprosenten i de østlige bydelene ikke skal være 27 

høyere enn i de vestlige. 28 

 29 
I tillegg til en ambisiøs gjennomføringsplan for VGS, vil SV: 30 

 31 
 Innføre gratis halvdagsplass i alle barnehager i Oslo øst og sør. 32 

 Innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen i hele Oslo, men slik at Oslo øst og sør 33 

prioriteres i denne valgperioden. 34 

 Følge opp grunnbemanningsavtalen for Oslo kommunes barnehager, som skal sikre en 35 

bemanningsnorm som tilsvarer en voksen per tre barn under 3 år, og en voksen per 36 

seks barn over 3 år. Ved sykdom eller annet fravær blant ansatte i barnehagen skal det 37 

settes inn vikar ved behov. 38 

 Innføre lærernorm i grunnskolen som tilsvarer 15 elever per lærer de fire første årene 39 

og 20 elever per lærer etter det. 40 

 Gjøre fag- og yrkesopplæringen mer attraktiv og sikre en bedre gjennomføring. 41 

 At alle som velger yrkesfag skal få mulighet til læreplass eller kunne fullføre 42 

opplæringen i skole. 43 

 

 

Fremmet av Oslo SU 

1 

2 

I dag kan bare halvparten av alle norske tiåringer svømme. Det er viktig at barn og unge får 3 

ordentlig svømmeundervisning slik at de blir svømmedyktige. I dag er kravet til norske 4 

barneskoler kun førti timer svømmeundervisning i løpet av de fire første årene på 5 

barneskolen, og på mange skoler blir heller ikke dette kravet innfridd.  6 

 7 

Svømmeundervisningen elevene får på skolen er ofte ikke nok til at de lærer seg å svømme 8 

eller å svømme godt nok. Og om barn og unge har lyst til å utvikle sine svømmeferdigheter er 9 

det en forutsetning at de offentlige svømmehallene holdes tilgjengelige for alle.  10 

 11 
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Av alle fritidsaktivitetene som bedrives i Norge, er det påfallende mange som har med idrett å 12 

gjøre. Dette er bra for folkehelsa, og en så sunn og enkel idrett som svømming burde være 13 

tilgjengelig for alle. Statistikk fra 2014 viser at Oslo er det fylket i Norge der unge har dårligst 14 

svømmeferdigheter. Svømmeopplæring er med på å jevne ut klasseforskjeller, og det er viktig 15 

at prisene blir satt ned slik at de offentlige badene er tilgjengelige for barn og unge.  16 

 17 
Oslo Sosialistisk Ungdom krever: 18 

 19 

 Lave billettpriser på de offentlige badene i Oslo for barn, ungdom og studenter 20 

 Heve kravet til antall timer med svømmeundervisning 21 

 Innføre krav om at alle lærere som har undervisning i gym kan holde 22 

svømmeundervisning 23 

 

 

Fremmet av Einar Braathen og Tom Rellsve 

1 

Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, med henvisning til prognoser om 2 

fortsatt trafikkvekst. Men fortsatt vekst med tilhørende økning i klimagassutslipp vil være 3 

stikk i strid med Paris-avtalen. I tillegg vil en 3. rullebane innebære mer støy og ødelegge 4 

store arealer med god matjord. 5 

Alle partiene i Oslo bystyre, unntatt H og FrP, har heldigvis gått mot en 3. rullebane og vil 6 

heller satse på tog, med lyntog mellom store norske byer og utlandet. Det er viktig at dette 7 

også blir standpunktet når Stortinget skal behandle Nasjonal Transportplan. Oslo SV utfordrer 8 

partiene bak bystyrets flertallsvedtak, og spesielt Oslo Ap, til å sikre vedtak mot bygging av 9 

en 3. rullebane. 10 

 

 

Fremmet av Einar Braathen, Susana Escobar og Jan Breivoll 

1 

Verden opplever en massiv misnøye med den nyliberale globaliseringen. Motstanden mot det 2 

internasjonale frihandelsregimet og dets sosiale konsekvenser ligger bak folkets ja til Brexit og 3 

Trump’s valgseier. Men det er feil å påstå at misnøyen utelukkende frambringer 4 

høyrepopulisme og fremmedfiendtlige strømninger. Bevegelsene rundt Corbyn i britisk Labour 5 

Party og Sanders i USA, og nye partier som Syriza i Hellas og Podemos i Spania, viser at 6 

dersom venstrekrefter makter å fremme et klart radikalt alternativ til frihandels- og 7 

innstrammingspolitikken, så får dette alternativet større folkelig oppslutning enn på mange tiår. 8 

Sosiale og politiske bevegelser som er kritiske ikke bare til euro’en men til store deler av EU-9 

prosjektet vokser fram nedenfra og på tvers av landene. 10 

 11 

I denne situasjonen har SV en rekke viktige oppgaver.  12 

 13 

Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem med stor grad 14 

av hemmelighold og med Norge, ledet av Høyre og FrP, som aktive pådrivere. Avtalen vil bl.a. 15 

presse fram konkurranseutsetting av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av 16 

finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. SV krever at Norge trekker seg ut av 17 
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TISA-forhandlingene.  18 

 19 

Oslo SV vil arbeide for at EU-motstanden i Norge fortsetter å være basert på forsvar av 20 

folkestyre og internasjonal solidaritet. SV samarbeider tett med andre EU-kritiske 21 

venstrepartier for å fremme et mer solidarisk og sosialt Europa. I kjølvannet av Brexit må SV 22 

sammen med SP arbeide for at en handelsavtale erstatter dagens EØS-avtale. På kort sikt vil 23 

Oslo SV støtte fagbevegelsens kamp for å forby privat utleie av arbeidskraft 24 

(bemanningsbyråer), noe som vil utfordre EØS-avtalen.  25 

 

 

Fremmet av Ola Skaalvik Elvevold, på vegne av miljøgruppa og åpent verksted arrangert 6.2

1 

Vårt rødgrønne byråd gjennomfører nå det SV har kjempet for i flere tiår: Et bilfritt 2 

sentrum, med mer plass til folk og mindre plass til privatbiler. Oslo SV krever fortgang i 3 

arbeidet, og at barn og unge settes først i utviklingen av det nye Oslo sentrum. 4 

Under mange år med høyrestyre har Oslo forblitt en by hvor bilen altfor ofte settes først. En 5 

bilbasert byutvikling skaper klimagassutslipp, luftforurensing og dårligere folkehelse. I 6 

sentrum av byen vår fortrenger dette fotgjengere og syklister, og det forsinker 7 

kollektivtransporten. Privatbilisme i sentrum av storbyer som Oslo er gammeldags og 8 

menneskefiendtlig, og skaper en mindre trivelig by for alle. 9 

Innen 2019 skal biltrafikken innenfor ring 1 reduseres kraftig. Allerede denne sommeren 10 

fjernes all gateparkering i området, om lag 600 plasser. I 2018 blir en rekke gater omgjort til 11 

gater først og fremst forbeholdt fotgjengere, syklister og kollektivtransport. 12 

Selv om byrådet er godt i gang med arbeidet, vil SV være en utålmodig pådriver. Flere tiltak 13 

kan og bør gjennomføres raskt. Blant annet bør Oslo benytte den skiltmyndigheten 14 

kommunen nå har til snarlig å sette ned fartsgrensen til 30 km/t i hele området innenfor ring 15 

1.  16 

Bilen skal få en statistrolle i hjertet av byen vår. Da trengs det gode gatebruksplaner i 17 

området, hvor folk, organisasjoner og næringsliv blir tett involvert i prosessen. De færreste 18 

gater innenfor ring 1 har plass til alle trafikantgrupper samtidig. Da trengs det klare og 19 

tydelige prioriteringer. Stengingen av Torggata øst var en delseier for SV, men viser samtidig 20 

utfordringene som kan finnes med tilnærmingen kalt ”shared space”. 21 

Tydelige prioriteringer trengs også når sentrum skal fylles med fornyet bruk i bilens sted. 22 

Oslo SV forventer at byrådet setter barn og unge først. Et bilfritt sentrum gir muligheter for å 23 

skape en mer inkluderende, åpen og spennende by – et sentrum som har langt mer å tilby barn 24 

og unge enn i dag. Å etablere en ny barne- og/eller ungdomsskole innenfor ring 1 vil være et 25 

svært interessant bidrag til dette. Grøntarealene som allerede fins i sentrum bør bindes bedre 26 

sammen. Attraktive tilbud for studenter bør også prioriteres. Universell utforming og 27 

tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne må være gjennomgående i 28 

byplanleggingen. 29 

Oslo SV vil også være en pådriver for at det nye Oslo sentrum blir et mindre kommersielt 30 

bysentrum. Handel og næring er en viktig del av det som gjør Oslo sentrum spennende. 31 

Samtidig trengs det flere møteplasser og aktivitetstilbud som er basert på noe annet enn 32 



15 

 

konsum. Med et bilfritt sentrum blir nye arealer langs gateplan interessante for bruk. 33 

Bykjernen vår trenger ikke først og fremst flere 7-Eleven, men et mer variert handelstilbud, 34 

åpne kunst- og kulturuttrykk og flere ikke-kommersielle alternativer. 35 

Samtidig som området innenfor ring 1 skal bli bilfritt, skal biltrafikken reduseres kraftig både 36 

i resten av sentrum og i hele byen vår. Det er viktig å skape engasjement og eierskap i hele 37 

byen for et Oslo med færre biler og mer folkeliv. Oslo SV ber byrådet ta initiativ til å 38 

involvere alle 15 bydelene i å skape sine egne, lokale initiativer for bilfritt byliv, og at det 39 

sørges for finansielle bidrag til dette. 40 

Oslo SV gleder seg over de mulighetene byen vår nå får ved gjennomføringen av bilfritt 41 

sentrum, og vil jobbe for at byrådet fullt ut utnytter disse. 42 

 

Fremmet av Frogner SV

1 

Norge må bli en del av verdens overveldende flertall som i 2017 forhandler om et 2 

internasjonalt atomvåpenforbud. Et aktivt standpunkt i kampen mot atomvåpen krever at vi 3 

blir med på arbeidet for å gjøre kjernevåpen ulovlige via folkeretten. De ni atomvåpenstatene 4 

ruster i dag opp sine våpen ved å gi de nye egenskaper som gjør de mer aktuelle for bruk, 5 

samtidig som faren for spredning av atomvåpen øker.  6 

De fem første atomvåpenstatene har i 47 år også ignorert sine forpliktelser til å ruste helt ned i 7 

henhold til Ikkespredningsavtalen. FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud følger 8 

Ikkespredningsavtalens intensjoner om en atomvåpenfri verden via en traktat som forbyr 9 

disse. 10 

Sålenge Norge er med i NATO må Norge aktivt bruke sitt medlemskap for å stanse de 11 

rustningsdrivende planene om et USA-styrt missilforsvar også i Europa.  12 

Årsmøtet i Oslo SV vil at SV kun støtter en regjering som straks setter i gang arbeidet for et 13 

atomvåpenforbud, og sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold. 14 

 

Fremmet av Alna SV

1 

Osloskulen har mange flinke lærarar, engasjerte foreldre og flittige elevar. Det skjer mykje 2 

godt arbeid i skulen, og mange elevar lærer mykje. Det raudgrøne byrådet har dessutan på 3 

viktige punkt justert kursen i Osloskulen. Prøvepresset er litt redusert, gratis halvdagsplass på 4 

AKS er innført i fem bydelar, ein del skular får ekstra lærarar og skulane får no full 5 

kompenasjon for veksten i elevtal. Dette vil gjera Osloskulen endå betre framover.  6 

Samstundes er det fortsatt store utfordringar i skulen. Forskjellen i prøveresultat varierer 7 

kraftig mellom skular, og heng tett saman med foreldra sitt utdannings- og inntektsnivå. For 8 

mange ungar lærar ikkje skikkeleg norsk i løpet av skuleåra, noko som skapar utfordringar 9 
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seinare i arbeidslivet.  Statusen mellom ulike skular varierer stort, dette er med på å påverka 10 

flyttemønsteret og forsterka klassedelinga av byen.  11 

Skal me få ein skule som i større grad enn dagens jamnar ut sosiale forskjellar og sikrar alle 12 

ungar ein god start på livet, må me våga å prioritera hardare i Osloskulen. Meir av pengane 13 

må gå til dei skulane med dei største utfordringane.  14 

Lenge har pengane blitt fordelt mellom skulane i Oslo gjennom ein såkalla 15 

ressursfordelingsmodell. Konsulentselskapet Deliotte har på oppdrag frå Utdanningsetaten 16 

laga eit nytt forslag til slik modell. Den nye modellen liknar den gamle, men er justert på 17 

fleire punkt. Kort fortald har han fyljande element:  18 

 Eit basisbeløp som alle skular får, uavhengig av elevtal.  19 

 Ein flat sats per elev, som utgjer 69 % av undervisningsrelaterte utgifter.  20 

 Ein sosiodemografisk pott, som skal korrigera for forskjellar i foreldre sitt 21 

ressursgrunnlag. Denne blir føreslått fordelt basert på kor mange hovudforsørgjarar i 22 

skulekretsen som ikkje har høgare utdanning, og om medianinntekta per 23 

familiemedlem i skulekretsen er i nedre fjerdedel i Oslo.  24 

 Ein språkleg pott, som blir føreslått fordelt etter kor stor del av elevane på skulen som 25 

blir registert som minoritetsspråklege.  26 

Deloitte sine utrekningar viser at dei fleste skulane på ytre vest vil tapa bittelitt på dei 27 

føreslåtte justeringane, medan mange skular i ytre aust vil tena bittelitt eller ein del. Dei 28 

største utslaga kjem for ein del skular i Indre Aust, som tapar mykje pengar på at flytting og 29 

aleineforeldre ikkje lengre gjev uttelling. Bakgrunnen for den justeringa er at Deliottes 30 

statisiske analysar seier at desse faktorane ikkje påverkar skuleresultat, det er det utdanning 31 

og inntekt som gjer.   32 

SV meiner at den nye ressursfordelingsmodellen må i større grad enn forslaget omfordela 33 

ressursar frå skular med ressurssterke foreldre til skular med ressurssvake foreldre. Det er 34 

naudsynt for å gje alle ungar likare mulegheiter, og å dempa den sosiale arven og 35 

klassedelinga av byen. Det kan gjerast ved å:  36 

 Redusera den flate elevsatsen som går til alle skular nokre prosentpoeng, og i staden 37 

bruka dei frigjorte pengane til å auka pottane for sosiodemografi og språk.  38 

 Utvida det føreslåtte inntektsmålet, sånn at skular som er i nedre tiendel på 39 

medianinntekt får tildelt ekstra ressursar.  40 

 Utvida det føreslåtte utdanningsmålet, sånn at skular der hovudforsørgar har 41 

grunnskule eller ingen oppgitt utdanning, får tildelt ekstra ressursar.  42 

Den føreslåtte modellen medfører store inntektstap for ein god del utsette skular, både i Indre 43 

aust og nokre få i Ytre aust. Dette er skular med klare utfordringar innanfor språkopplæring, 44 

skuleresultat generelt og tillit i nærmiljøet. Dette er skular som treng fleire ressursar, ikkje 45 

færre. SV vil difor jobba for en ressursfordelingsmodell som kjem desse til gode, i staden for 46 

å ta ressursar frå dei.  47 

Det er vanskeleg å gjennomføra store kutt i einskildskular sine budsjett raskt. Difor meiner 48 

Oslo SV at det bør gjelda ei overgangsordning, som gjer at inntektstapet for dei skulane som 49 

går ned i inntekt utover det ubetydelege, blir fasa inn over to år.  50 
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Fremmet av Alna SV:

1 

2 

 3 

Manglerud-prosjektet ble vedtatt som del av Oslopakke 3 og skal avlaste trafikk, støy og 4 

forurensing fra dagens E6 i området Manglerud og Ryen. Som tiltak planlegges en tunell fra 5 

Manglerud og under Bryn, og spørsmålet har stått om munningen skal komme opp ved 6 

Ulven-splitten nederst i bydel Alna, og nå siste forslag er at tunellen skal komme opp i dagen 7 

i Smalvollveien, nedenfor Tveita, like ved Bryn stasjon langs Alna-elven. Forslaget som ble 8 

presentert for Miljø- og byutviklingskomiteen i Alna viste en 8-felts motorvei som kommer 9 

opp i dagen ved siden av Alna-elva og skal gå langs et område sommer vedtatt regulert som 10 

del av Hovin-byen for boligformål med grønne og blå lunger. Denne 8-felts motorveien skal 11 

kobles inn på dagens E6 like ovenfor der gamle Smart Club lå ved Alna-senteret, samtidig 12 

som det ikke ligger i planene å avvikle E6/Strømsveien Alnabru-Helsfyr, forbi Ulven. 13 

 14 

SV kan på ingen måte godkjenne planer som går på tvers av nasjonal transportplan som tilsier 15 

kapasitetsøkning i bil- og varetransport, slik Vegvesenets plan ligger an til. Vi kan heller ikke 16 

godta at områder regulert til bolig og rekreasjonsformål skal vike på bekostning av ny 17 

motorvei i et område som er mest belastet med biltrafikk, støy og forurensing i hele Oslo. 18 

Groruddalssatsingen er vedtatt videreført, derfor skal ikke ny motorvei legges nettopp i 19 

Groruddalen. Planene for Groruddalen tilsier at tunell og lokk over eksisterende motorvei skal 20 

være tiltak for å bedre forurensing, trafikk og støy, ikke det motsatte som er å tilføre en ny 8-21 

felts motorvei. 22 

 

Fremmet av Jan Breivoll

1 

Den muslimske rohingya-befolkningen har i generasjoner blitt utsatt for diskriminering og 2 

overgrep fra majoritetsbefolkningen i Myanmar og de militære kreftene der som anser dem 3 

som ulovlige innvandrere fra Bangladesh. Siden oktober 2016 har overgrepene stadig tiltatt i 4 

styrke og FN rapporter om massedrap, voldtekter og rasering av landsbyer ovenfor de 1.1 5 

millioner rohingyaer som lever under apartheid-lignende forhold i Rakhine-provinsen. 6 

Uavhengige rapporter er vanskelig å få tak i, da Myanmars militære har avsperret all adgang 7 

til området. 8 

Norge gjør allerede en innsats gjennom diplomatisk arbeid overfor myndighetene i 9 

Naypyidaw og gjennom støtte til humanitært arbeide blant flyktningene som tar seg over til 10 

nabolandene. 11 

Allikevel så ser vi nå at volden tiltar i styrke. Oslo SV vil derfor: 12 

 At norsk UD skal jobbe internasjonalt med å øke presset mot Myanmars myndigheter. 13 

 At Norges støtte til humanitært arbeide for flyktninger fra konflikten skal øke i 14 

omfang. 15 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naypyidaw
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Fremmet av Jonas Finnanger

1 

Selv om Oslo er en storby er det mange her som er opptatt av friluftsliv, også jakt. Norge har 2 

en av verdens høyeste våpentettheter med 1,3 millioner skytevåpen, men også streng 3 

våpenlovgivning. Fra og med 1. juli 2010 ble det krav om at alle skytevåpen enten skal være 4 

innlåst i våpenskap eller ha en vital del som våpenet ikke kan fungere uten innlåst i 5 

våpenskap. Våpenskap er dyre, tunge og må boltes fast i veggen eller gulvet hvis de har en 6 

egenvekt på under 300 kilo. Mange i Oslo leier i stedet for å eie, og mange i Oslo bor i 7 

relativt små leiligheter. Da er begge disse løsningene upraktiske for de som bor i leiligheten 8 

og upopulære hos den man leier av. Det er ikke lov å oppbevare våpenet noe annet sted en sin 9 

folkeregistrerte adresse. Dette er for at politiet skal ha oversikt over hvor våpenet er til enhver 10 

tid. 11 

Disse reglene er innført med god grunn. Resultatet er imidlertid at jaktinteresserte mennesker 12 

som ikke eier bolig må ta noen vanskelige valg. Skal de gi avkall på gode naturopplevelser 13 

fordi de ikke eier boligen de bor i eller fordi de ikke har plass til et våpenskap? Skal de 14 

oppbevare våpenet sitt ulovlig og på en slik måte at det kan bli stjålet i et innbrudd og senere 15 

bli brukt til kriminelle handlinger? Skal de oppbevare det hos noen andre og bryte 16 

våpenloven? Eller skal de, i et allerede vanskelig boligmarked, legge til muligheten til å bolte 17 

fast et metallskap som enda et krav til det stedet de skal bo? 18 

Oslo SV mener det er fornuftig å undersøke om det finnes en løsning for oppbevaring av 19 

våpen utenfor bopelen som politiet kan godta. Det naturlige valget er å la de som allerede 20 

oppbevarer våpen, de som selger dem og skyteklubbene, å tilby denne tjenesten. De fleste 21 

våpen er kun i bruk noen få ganger i året. Da er det ikke noe problem å bruke litt tid på å 22 

hente det ut. Politiet kan lett finne ut om det er på oppbevaring akkurat nå eller ikke. 23 

Våpenbutikkene og skyteklubbene oppbevarer allerede våpen og har bedre sikkerhet enn det 24 

et lite våpenskap kan gi. Det vil gi skattbar verdiskapning i det private og ikke være en byrde 25 

for det offentlige. 26 

Våpenet vil heller ikke være i så umiddelbar nærhet. Det er ingen ulempe for de fleste, men 27 

gir en ekstra trygghet. Psykolog Ingeborg Hestetun sa i 2003 til NRK at sikker oppbevaring 28 

av våpen kan redde liv. I 2009 begikk 97 nordmenn selvmord med skytevåpen. Det sier seg 29 

selv at terskelen for å gjøre dette er større når du må bruke tid på å hente ut våpenet. Hvis man 30 

ikke føler seg komfortabel med å ha et våpen i husstanden kan man nå gjøre noe med det uten 31 

å si fra seg våpenet for alltid. For de som er bekymret for noen de bor sammen med er det 32 

også lettere å si at man ikke er komfortabel med å ha et våpen i huset enn å be om nøkkelen til 33 

våpenskapet. 34 

Dette er tenkt som et tilbud i tillegg til de alternativene vi har i dag. De som ønsker å kunne ta 35 

en jakttur på impuls på en søndag skal selvfølgelig få lov til å ta våpenet ut av sitt eget, 36 

lovlige våpenskap som i dag. Dette tilbudet er ment som et supplement som skal gjøre det 37 

lettere å følge loven og tryggere og enklere å benytte seg av alle de naturopplevelsene Norge 38 

har å by på, uavhengig av om man bor i en stor bolig man eier eller en liten leilighet man 39 

leier. 40 

  

https://plus.google.com/u/1/110913814775906225746?prsrc=4
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Stortingskandidatene har ønsket å fremme en dagsaktuell uttalelsen i tråd med innholdet i 

teksten under, og fylkesstyret innstiller på at det leveres et helhetlig endringsforslag innen 

fristen tre dager før årsmøtet. 

1 

Kampen for rettferdig fordeling av makt, penger og velferdstjenester skal være SVs bærende 2 

prosjekt fram mot og gjennom stortingsvalgkampen. Vi skal få ut et budskap om at en stemme 3 

på SV er en stemme for rettferdig fordeling, for makt over egen hverdag, og for et solidarisk 4 

Norge.  5 

De økonomiske forskjellene har økt i Norge og i de aller fleste rike land de siste tre tiårene. 6 

Høyre og FrPs politikk forsterker ulikheten. Forskjellsutviklingen rammer de med minst 7 

hardest, men skader også fellesskapet. Uroen for en samfunnsutvikling med større ulikhet og 8 

økt konflikt må møtes med en politikk for rettferdig fordeling, solidaritet og fellesskap. SVs 9 

fordelingsbudskap skal handle om de brede fellesskapstjenestene vi alle er avhengige av. De 10 

andre partiene er enige om bruke milliarder på store skattelettelser som øker forskjellene. SV 11 

vil i stedet investere i skole, bolig og velferd for alle. 12 

God klima- og miljøpolitikk er god fordelingspolitikk. SV er både et rødt og grønt parti. Vi 13 

skal bruke valgkampen til å forsterke SVs rolle som det ubestridte miljøpartiet. Vår 14 

miljøprofil skal være gjennomgående ambisiøs og løsningsorientert. En overgang til 15 

nullutslippssamfunnet krever store omstillinger og investeringer. Vi skal vise hvordan 16 

miljøpolitikken sammen med effektiv fordelingspolitikk kan gjøre hverdagen enklere og 17 

bedre for folk flest og skape mer framtidsretta og bærekraftige næringer i Norge. 18 


